
Hardlopen
Mijn naam is Nant Weessies (17 jaar). 
Ik ben 16 januari 2014 geopereerd aan 
mijn scoliose na twee jaar constant een 
brace gedragen te hebben. Vanaf mijn 
achtste doe ik actief aan hockey maar 
besloot na mijn operatie eerst een half 
jaar te gaan hardlopen om mijn con-
ditie op te bouwen. Het begin was erg 
zwaar maar het hardlopen bevalt mij 
inmiddels zo goed dat ik waarschijnlijk 
niet meer wil gaan hockeyen. Het hard-
lopen heb ik goed opgebouwd en dat 
gaat nu heel goed. Ik kan in één trai-
ning ongeveer 10 km hardlopen zonder 
dat ik na die tijd ergens last van heb! 
Na de operatie dacht ik nooit meer te 
kunnen sporten, gelukkig is dit niet het 
geval.

(Fysio) Fitness
Ik ben Ilse Rodenhuis (17 jaar), mijn 
scoliose is op mijn achtste ontdekt 
bij de schooldokter. Zij zag dat ik wat 
scheef stond dus heeft ze mij doorge-
stuurd naar het ziekenhuis. Inmiddels is 
mijn bocht 47 graden. In het dagelijks 
leven doe ik aan fitness om mijn rug 
sterker te maken. Ik ga dan naar een 
zogenaamde ‘Fysio Fitness’. Hier krijg 
ik extra goede begeleiding en worden 
de programma’s op mijn rug afgesteld 
op wat wel kan en wat niet. Wanneer 
ik pijn ervaar in mijn rug wordt er me-
teen gevraagd waar ik de pijn voel. 
Dan bedenken ze hier oefeningen voor 
en passen voor die dag meteen mijn 
programma aan. Ik vind dit erg leuk 

om te doen en ben erg blij dat ze dit 
hier bieden omdat ik in verband met 
mijn rug niet zomaar naar een gewone 
fitnessruimte kan gaan. Ik doe niet al-
leen oefeningen om mijn rug sterker te 
maken, maar doe ook veel aan cardio-
training, zoals op de hardloopband en 
op de crosstrainer.

Ik ben Jasmine Haarsma (15 jaar) en 
in februari 2014 heb ik een scolio-
seoperatie gehad. Er is mij verteld dat 
ik in het begin niet aan groepssporten 
mocht deelnemen, omdat dit nog te 
gevaarlijk was. Ik wilde wel graag weer 
sporten dus ben ik begonnen met fit-
ness. Ik vond het echt super leuk om 
weer iets te doen met mijn lichaam 
wat ik een lange tijd niet had kunnen 
doen. Na de trainingen voelde ik me 
sterker en vrolijker. Ik voelde me ook 
heel normaal tussen al de mensen die 
ook aan het fitnessen waren en werd 
ook niet anders beoordeeld. Het begin 
was zwaar, maar dat is vanzelfsprekend 
als je net begint met een sport. Ik deed 
expres geen oefeningen voor mijn rug, 
maar trainde vooral mijn armen etc. 
Hierdoor kreeg ik geen last van mijn 
rug.  Ik heb met plezier gefitnest, maar 
ben uiteindelijk wel gestopt omdat ik 
mij wil focussen op school. Na mijn 
examen zou ik graag weer willen fit-
nessen, omdat ik er goede ervaringen 
mee heb ondanks mijn scoliose.

Hockey
Ik, Joëlle Potze (17 jaar), ben al sinds 
mijn tiende een echt hockeymeisje. Ik 
vind het leuk dat het een teamsport 
is, omdat je goed leert communiceren 
en je een hobby met andere mensen 
deelt. Doordat ik drie jaar terug steeds 
meer last van mijn rug kreeg wanneer 
ik in het veld speelde, heb ik besloten 
om keeper te worden. Omdat ik geope-
reerd ben, kan ik voorlopig een tijd niet 
in het veld staan. Wel ben ik vaak op 
het hockeyveld te vinden als trainster 
en coach van een groep jonge meiden. 
Ik heb mijzelf verschillende technieken 
aangeleerd die ik door de scoliose niet 
meer kon. Zo kon ik een jaar geleden 
geen kracht meer zetten als ik een bal 
ging slaan, maar na veel oefenen kan 
ik nu weer harde ballen slaan. Wanneer 
ik weer een beetje meer kan, geeft dat 
energie om verder te gaan. Soms is 
het namelijk best zwaar om voorover 
te staan als je aan het hockeyen bent 
en dat is de reden waarom ik nog niet 
kan spelen. Maar ik ben hard aan het 
trainen om misschien volgend jaar 
weer zelf in het veld te staan, in plaats 
van aan de kant. Want hoe leuk ik het 
coachen ook vind, zelf hockeyen blijft 
het aller-leukst.

In beweging blijven met scoliose
Nant, Ilse, Jasmine en Joëlle vertellen hoe ze dat doen…
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Toen ik ging studeren, heb ik met een aantal overwegingen 
te maken gekregen. De belangrijkste was uiteraard mijn stu-
diekeuze. Doordat ik in een rolstoel zit en fysiek beperkt ben, 
heb ik bewust een aantal studies uitgesloten. Mijn interesse 
heeft altijd gelegen in de richting van de gezondheidszorg. Ik 
heb gekozen voor een studie die fysiek niet te veel van mij 
zou vragen, zowel tijdens mijn studie als later op het werk. 
Hierbij kun je denken aan de hoeveelheid tijd die je eventu-

eel doorbrengt op het laboratorium, eventuele patiëntenzorg 
en stages waarbij fysieke inspanning vereist is. Uiteindelijk 
ben ik uitgekomen op farmacie, een studie die in mijn inte-
ressegebied ligt en die ik fysiek goed aan kan. 

Een andere overweging die mogelijk mee kan spelen bij 
het maken van een studiekeuze is het vervoer naar de op-
leiding als reizen met het openbaar vervoer geen optie is. 
Voor mij is het mogelijk geweest om taxivervoer te krijgen 
naar mijn opleiding totdat ik zelf mijn rijbewijs had. Ik reis nu 
met een aangepaste auto en dit is echt een uitkomst. Een 
andere mogelijkheid is om zelfstandig te gaan wonen. Er zijn 
speciale woningen (met zorg) voor mensen met een beper-
king. Afhankelijk van de eigen wensen zijn er verschillende 
mogelijkheden. 

Uiteraard is de toegankelijkheid tot de opleiding zelf een 
belangrijk vereiste om je studie goed te kunnen volgen. In 
mijn geval is dat geen probleem. Dit is ook in de wet gere-
geld, maar toch zullen er altijd situaties voorkomen waarbij 
dat niet zo is. Zo komt het wel eens voor dat een lokaal 
niet bereikbaar is door afwezigheid van liften. Samen met 
de docent kan hier meestal wel een goede oplossing voor 
worden gezocht, zoals het verplaatsen van het college naar 
een ander lokaal. Met af en toe hulp van medestudenten en 
creatieve oplossingen is er veel te regelen.

Een goede tip is om naar de open dagen te gaan van een 
studie zodat je de gebouwen en faciliteiten kunt verkennen. 
Daar kun je vaak ook in contact komen met een studieadvi-
seur met wie je eventueel een gesprek kunt aanvragen. Zij 
zijn vaak bereid om mee te denken over verschillende op-
lossingen en hebben misschien al eerdere ervaringen gehad 
met een student met een beperking.

Het is uiteraard een goede zaak om reëel te zijn over je 
mogelijkheden. En natuurlijk is elke persoon anders en spe-
len er voor ieder verschillende overwegingen mee, voor de 
een zwaarder dan de ander. Het belangrijkste is dat je op 
de hoogte bent van wat er allemaal mogelijk is, want dat is 
vaak veel meer dan je denkt (al dan niet met de nodige aan-
passingen). Dus ik zou het iedereen aanraden om vooral op 
verkenning te gaan. Dit kun je doen door rond te snuffelen 
op het internet (fora en dergelijke), gesprekken te voeren 
met verschillende instanties en met andere mensen in een 
soortgelijke situatie. Dit in combinatie met genoeg wilskracht 
brengt je zeker weten een heel eind op weg!

Moska Hassanzai

Studeren met een
functiebeperking 

In de wet gelijke behandeling is geregeld dat het onderwijs 
toegankelijk moet zijn voor mensen met een handicap of 
chronische ziekte. Hiervoor bestaan allerlei regelingen die 
ondersteuning bieden bij het volgen van een studie. Dit kan 
geregeld zijn in de vorm van bijdragen voor extra noodza-
kelijke kosten, hulpmiddelen of vervoer naar de opleiding. 
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