
‘Verdraaid lastig’
De vogeltjes fluiten, de dagen worden langer, ja hoor, de lente is 
écht aangebroken. 
Afgelopen nummer is de volgende vraag gesteld:  
‘’Weet jouw omgeving dat je scoliose hebt en hoe gaat zij hier mee om?’’ 
Hieronder lees je een aantal reacties op deze vraag. Ook heeft 
Daphne Suij twee situaties beschreven waarin zij geconfronteerd 
wordt met het hebben van scoliose ‘in de omgeving’. Haar verhaal 
en reactie lees je in story time.

Veel leesplezier!

Mijn omgeving weet het niet. Alleen de 
mensen die dichtbij staan of het zien.
K. 

Mensen mogen graag oordelen zonder 
precies te weten hoe het werkelijk is.
Trijntje Bosma

Bijna iedereen weet het en de meesten 
gaan er goed mee om. Mensen die ik niet 
regelmatig zie vergeten het soms nog wel 
eens maar over het algemeen gaat het 
goed.
Lisa van Halteren – 

Bij mij weet eigenlijk iedereen het en gaan 
de meeste mensen er ook erg goed mee 
om! Het zijn vooral de mensen die ik niet 
ken en die mij ook niet kennen die snel 
een oordeel hebben. Dit zijn bijvoorbeeld 
mensen in de supermarkt of mensen die 
op straat lopen, die dan mijn moeder mijn 
veters zien strikken omdat ik daar zelf niet 
bij kan.
Anne Roth  

Mensen in mijn directe omgeving weten 
van mijn scoliose. Bij het vertellen heb 
ik duidelijk aangegeven wat de gevolgen 
ervan zijn. Hierdoor is er nauwelijks ver-
warring over mijn scoliose. Dit is fijn voor 
mij en ook voor mijn omgeving! Zij weten 
nu namelijk goed hoe zij er mee om moe-
ten gaan.
Vera Koekkoek

Ik vind het zelf nog wel lastig dat som-
mige mensen me vaak niet begrijpen of 
geen interesse tonen, terwijl het goede 
vrienden waren. Maar gelukkig zijn er ook 
genoeg die je wel snappen!
Eva Kempers

Bij mij weet eigenlijk ook iedereen het in 
mijn directe omgeving. Ook vertel ik het 
vaak op school wel als ik in een nieuwe 
klas kom. Vaak gaat iedereen hier wel 
goed mee om maar sommigen mensen 
die niet goed weten wat het is denken dat 
het alleen rugpijn is en zeggen dan vaak 
dat zij ook last van rugpijn hebben. Dat 
vind ik zelf dan vervelend. Mijn directe 
omgeving kan er wel goed rekening mee 
houden!
Lisa van Halteren

Ja, iedereen weet het. Er wordt door de 
meesten goed rekening mee gehouden. 
Mijn vrienden denken erg mee en zijn heel 
lief. Vaak komen zij al met een oplossing 
zodat het voor mij wel kan, voordat ik er 
zelf van wee.t 
Tess Bakker.
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Mijn scoliose en chronische pijn is voor 
veel mensen onzichtbaar, maar door 
bepaalde omstandigheden kan het toch 
ineens zichtbaar worden. De ene keer 
pakt dat goed uit, maar het kan ook 
voor confronterende en ongemakkelijke 
gesprekken zorgen.

Op mijn leeftijd (26) kan je niet anders 
dan gezond zijn.
“Waarom ga jij zitten als jonge meid?”, 
wordt mij weer maar eens gevraagd als 
ik bij de apotheek zit te wachten. Na 
talloze pogingen om het uit te leggen, 
begrip te creëren en te horen dat ieder-
een wel eens last van zijn rug heeft, denk 
ik bij mezelf: ‘Waarom verantwoord ik me 
toch steeds tegenover wildvreemde men-
sen? Wat hebben zij met mij te maken 
en waarom verontschuldig ik me steeds 
weer opnieuw?’ Met mezelf proberen 
de afspraak te maken om daarmee te 
stoppen, weet ik in mijn achterhoofd dat 
ik het nooit écht zal kunnen. “Bemoei je 
met jezelf!”, roep ik in mijn hoofd, terwijl 
ik mijn aardigste glimlach opzet om het 
nog maar eens uit te leggen.

“Jullie jongeren zijn kerngezond”
Samen met mijn moeder afwachtend in 
de wachtkamer bij de Pijnpoli, komen 
er enkele oude dames met een rollator 
aangewandeld. Op zoek naar een goede 
parkeerplek voor de rollator, zegt een 
dame: “Ach als jongere kan jij makkelijk 
gaan staan hè! Jullie jongeren zijn toch 
nog kerngezond en kunnen makkelijk wij-
ken voor ons kwetsbare ouderen!” Geba-
rend en stamelend probeer ik duidelijk 
te maken dat ik ook in dezelfde wacht-
kamer zit als zij: bij de PIJNPOLI. “Ja, 
maar jij blijft jonger! Jij mankeert niets”, 
benadrukt ze nog maar eens. “Mevrouw, 
ik zit hier ook te wachten totdat ik aan 
de beurt ben. Ik zit hier echt niet voor 
niets te wachten in deze ruimte.” Op dat 
moment schrikt ze, is ze even stil en 
zegt ze verbaasd: “Jij bent toch met jouw 
moeder mee gekomen?” “Nee mevrouw, 
mijn moeder is met mij mee gekomen en 

begeleidt mij.” Ik hoor mezelf de woor-
den geïrriteerd en op een fellere toon 
uitspreken. Ik krijg het warm en schrik 
van mezelf. Ben ik nu echt in deze volle 
wachtruimte voor mezelf opgekomen? 
Na een pijnlijke stilte, biedt de dame haar 
excuses aan. “Je verwacht het niet hè. Ik 
dacht echt dat jij met je moeder meege-
komen was.” 

In mijn naaste omgeving zitten gelief-
den die elk detail van mijn gezondheid 
kennen. Alleen krijg je hoe dan ook een 
keer te maken met mensen die jou niet 
of minder goed kennen, en een mening 
over jou vormen op basis van uiterlijke 
vooroordelen. Niemand kan aan de bui-

tenkant écht aan mij zien dat er iets niet 
klopt. De ene keer ga ik daar op een hele 
andere manier mee om dan de andere 
keer. Ik moet zelf ook voor ogen houden 
dat de wereld leeft op vooroordelen en je 
dat niet zomaar kunt veranderen. Koester 
daarom je naaste omgeving, die jou wel 
snapt en wel weet wat je hebt. Ik heb 
hele fijne, warme mensen om me heen. 
Hierdoor kan ik ook het beste uit mezelf 
halen en écht mezelf zijn. Laat anderen 
maar kletsen. Zolang jij en de mensen 
die je liefhebt weten hoe het zit, dan kun 
je groeien.

Daphne Suij – verdraaidmooi.com 
(beauty & health blog)

‘’Weet jouw omgeving dat je scoliose hebt en hoe gaan zij hier mee om?’

Story time:

Next time:

De volgende vraag is anoniem binnen gekomen en is een vraag waar vast 
meerdere jongeren tegen aan lopen of zich misschien ook wel onzeker over 
voelen:

“Schaam jij je voor je litteken en hoe ga je hier mee om?”

Wil je reageren op deze vraag, stuur dan een mailtje naar jeugdredactie@scoliose.
nl en wie weet zie je jouw antwoord in het volgende nummer terug!
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