
Scoliosetalk 
9 november
9 November vond in het Natlab (het vroegere NATuurkundig 
LABoratorium van Philips) in Eindhoven de laatste Scoliose-
talk van dit jaar plaats. Het was een gezellige bijeenkomst 
waar jong en oud uit heel Nederland elkaar trof.

Tijdens deze bijeenkomst presen teer den Hidde Hulshof 
(fysiotherapeut), José Gernaat (ergotherapeute) en 
Jana Spierings (yogadocente) de (voor lopige) resultaten 
van het onder zoek naar slaap bij scoliose. Zij hebben van 
223 mensen met scoliose gegevens verzameld rondom hun 
slaapgedrag. Met speciale meet apparatuur die men drie à 
vier nachten op het lijf draagt werden gegevens verzameld 
rondom slaap: ligging, draaien, wakker zijn, en beweging.

Hoe slaap jij?
Het onderzoek is nog lang niet afgerond. Enkele resultaten 
roepen zelfs nieuwe vragen op. Het onderzoeks team zoekt 
meer deelnemers om hun onderzoek voort te zetten. De 
volgende dingen die de onderzoekers graag van je weten als 
je je aanmeldt:
•  Hoe ziet jouw scoliose er uit? 
•  In welke slaaphouding lig je het lekkerst?
•  Ben je geopereerd? 
•  Heb je een röntgenfoto tot je beschikking?

Houd er rekening mee dat je 4 nachten met een SlaapID 
slaapt.
Als je mee wilt doen kun je je aanmelden via: 
slaaponderzoekscoliose@gmail.com 

In het lentenummer van Wervelingen komen we hier 
uitgebreid op terug met de onderzoeksresultaten.

Minivakantie
DOOR: ELINE VEENSTRA

Vorige winter heb ik drie maanden op een 
tropisch eiland doorgebracht, waardoor ik 
bijna elke dag wel op het strand te vinden 
was. Deze winter moet ik de tropische 
temperaturen helaas missen, maar gelukkig 
heb ik hier in Nederland ook een strand heel 
dichtbij. 

Sinds mijn overwintering is het duidelijk: voor mij is het 
strand de ideale plek om even te ontspannen. Het geluid 
van de brekende golven, de zoute lucht, banjeren over rul 
zand, en na afloop thuis ontdekken dat je per ongeluk het 
halve strand mee terug hebt weten te nemen: heerlijk. 
Ook al ga ik maar een half uurtje, het voelt altijd even als 
een minivakantie. Ik ben weer tot rust gekomen en heb 
weer nieuwe energie.

Zo’n minivakantie kan soms hard nodig zijn. Een drukke 
baan, een sociaal leven, het huishouden en andere 
bezigheden slokken mijn tijd op en voor ik het weet houd 
ik weinig tijd voor mezelf over. Er moet toch een balans 
in blijven, dus met enige regelmaat laat ik mijn afwas op 
het aanrecht staan en fiets ik naar het dichtstbijzijnde stuk 
stand om uit te waaien. 

Mijn scolioseverhaal is inmiddels in redelijk rustig 
vaarwater, maar als je nog middenin ziekenhuisbezoeken, 
braces of een operatie zit, is het al helemaal belangrijk 
om voor jezelf een balans te vinden in alles wat je doet 
en meemaakt. En vooral: te ontdekken hoe je je eigen 
minivakantie kan creëren. Een (strand)wandeling, een 
bezoek aan de sauna, of een uurtje sporten: er zijn 
mogelijkheden genoeg. Ga op zoek naar datgene waar jij 
van ontspant en maak er zo vaak mogelijk gebruik van. 
Fijne vakantie!
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