
Met een mei- en junimaand met hoge temperaturen 
achter de rug is de zomer al in volle gang. Ook in dit 
nummer hebben wij weer ons best gedaan om Wervel-
dingen4You goed te vullen. Jette zette een aantal leuke 
apps voor jullie op een rijtje en Liza vulde de rubriek 
Huis- tuin- en keukendingetjes voor deze editie. Helaas 
heeft Isa laten weten te gaan stoppen met het schrijven 
voor Werveldingen4You, maar nu vertelt ze jullie graag 
nog iets over haar hobby. 

Is het mooi weer? Pak dan lekker een verkoelend drankje 
en geniet van alle verhalen! 

Liefs, 
Liza, Ilona, Isa en Jette 

Hoi allemaal!

 jeugdredactie@scoliose.nl

Gewoon blijven sporten!

Om in beweging te blijven, moet je sporten, maar met rug-
problemen gaat dat niet altijd even makkelijk. Zelf doe ik aan 
zwemmen en dansen, dit gaat met mijn rug gewoon goed 
want ik heb maar een kleine bocht.

Waarom ik zwemmen een goede sport vind, is omdat het een 
all-round sport is. Je gebruikt alle spieren, ook voor je hart en 
je longen is zwemmen goed. De kans op blessures is boven-
dien laag. Sterker nog, bij een blessure raden dokters vaak aan 
om tijdens het revalideren te zwemmen. Met zwemmen bouw 
je ook conditie op, het vergroot je longinhoud en verlaagt je 
bloeddruk. Zwemmen is dus een heel gezonde sport. Sinds 
ik zwem neemt mijn scoliose ook niet meer veel toe. Aan het 
begin nam de bocht zelfs een paar graden af.

Ik vind zwemmen heel leuk en raad het zeker aan als je een 
sport zoekt!

Daarnaast doe ik ook nog aan dansen. Ik doe aan hiphop/
streetdance. Dit vind ik leuk omdat het ontspannend is, uit-
dagend en je blijft er flexibel door. Ik raad het iedereen aan 
omdat je er verschillende bewegingen in maakt en 
ook veel spieren gebruikt. Je zou het misschien 
niet meteen denken, maar je bouwt er ook een 
conditie mee op. Aan het begin is het even 
lastig, maar als je went aan de pasjes 
en aan de bewegingen dan komt het 
vanzelf goed. Ik heb sinds ik dans ook 
een betere houding, en mijn coördi-
natie is heel erg verbeterd.

“Even the biggest failure, even the worst, beats never trying” Meredith Grey

DOOR ISA
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De hete zomer door    
DOOR LIZA

Iedereen heeft weleens last van mug-
gen, te weinig ruimte in de koffer of is 
weleens verbrand. Hier 7 tips voor de 
struggles in de zomer!

TIP 1:
Stel, je bent al een paar uur op weg 
naar je vakantiebestemming en de auto 
is bezaaid met dode insecten, dan kun 
je die heel makkelijk verwijderen door 
een natte spons in een pantykousje 
te doen. Scrubben maar, en je auto is 
weer als nieuw!

TIP 2:
Ook zo’n last van vervelende muggen? 
Gebruik citroen-eucalyptusolie! Hieron-
der staat het recept hoe je het zelf kan 
maken!
Wat heb je nodig?
-Citroen
- Eucalyptusolie (etherische olie,  
verkrijgbaar bij drogisten)

-Zonnebloemolie
Pers een citroen uit. Gooi het vrucht-

vlees en de pitjes weg of maak er limo-
nade van. Giet een gelijk deel eucalyp-
tusolie over het citroensap. Voeg nu 20 
eetlepels zonnebloemolie toe. Wrijf of 
spray het mengsel op je huid. 
Toch te grazen genomen? Smeer op de 
bult dampo, jodium of een lik tandpasta 
en de jeuk verdwijnt.

TIP 3:
Het is een warme dag, en je bent erg 
dorstig. Hier dé tip voor lekkere koude 
limonade voor onderweg. Vries limona-
desiroop in in een ijsblokjeshouder en 
doe de klontjes in koel water. Laat
ze ontdooien, en je hebt een fris drank-
je voor de warme zomerdag!

TIP 4:
Heb je dat ook weleens: Dat je rietje 
steeds naar boven drijft in je blikje 
frisdrank? Hier een goede tip! Haal het 
lipje van het blikje helemaal naar je toe. 
Steek het rietje door het gat. 
Zo blijft je rietje goed staan.

TIP 5:
Heb je zin in een fruitig aardbeienhapje 
en heb je moeite om het kroontje van 
de aardbei af te halen. Hier de oplos-
sing: Pak een rietje, steek het door de 
achterkant van de aardbei en druk het
door totdat het kroontje eraf gaat. 
Gelukt!

TIP 6:
Heb je te lang in de zon gelegen en 
ben je verbrand, doe dan dunne kom-
kommerschijfjes op de rode huid. Dan 
kan je weer lekker verder genieten van 
de zon, maar wel goed insmeren hé!

TIP 7:
Heel veel mensen hebben last van te 
weinig ruimte in hun koffer. De op-
lossing: rol je kleding op! Dan past er 
meer in. Let wel goed op het totaalge-
wicht. Als je koffer te veel weegt, moet 
je betalen en kun je op vakantie niet 
meer shoppen...
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Mijn scoliosebehandeling 
in Duitsland

Ik was heel zenuwachtig om erheen te gaan, want vier we-
ken weg van huis, dat is niet niks! Gelukkig kende ik wel 
iemand uit Nederland, via mijn fysiotherapeut die gespecia-
liseerd is in Schroth therapie. Ik zit eens in de twee weken in 
een groepsles met vijf meiden.
 
Toen we aankwamen, gingen we eerst de koffers op onze 
kamer zetten en daarna nog even kletsen. ‘s Avonds kregen 
we een rondleiding. Na de rondleiding was het tijd voor het 
avondeten: Brood met kaas/salami/nutella en/of sla. Het 
was een lopend buffet waar je zelf kon nemen wat je wilde, 
wat fijn was! Ik zag dat ze ook glutenvrije broodjes had-
den en ze houden ook goed rekening met vegetariërs. Alle 
maaltijden zijn lopende buffetten. Ze hebben trouwens de 
strenge regel dat je om 21:30 uur in je kamer moet zijn als 
je onder de 18 bent.
 
Op de eerste dag dat je echt aan het werk bent, heb je alle-
maal medical checks. Daarna heb je na de lunchpauze voor 
het eerst groepsles! We kregen een rood boekje omdat wij 
van de internationale groep waren (de Duitse mensen kre-
gen een groene) en daarin moest je de oefeningen afvinken 
als je ze gedaan had. Je kon ook goed zien welke oefenin-
gen je wel of niet moest doen. De namen van de oefeningen 
stonden er in het Duits en in het Engels in, met duidelijke 
plaatjes erbij. In het boekje stonden ook nog andere dingen, 
zoals de huisregels en een plattegrondje. Sommige mensen 
hadden we al eerder ontmoet, maar we zagen toen voor het 
eerst onze hele groep. Onze groep bestond uit mensen uit 
de hele wereld! Singapore, Canada, Koeweit, Macedonië en 
noem maar op. Onze instructeur was heel aardig en grappig 
en vroeg hoe we heetten, waar we vandaan kwamen, hoe 
oud we waren enzovoort. Wel in het Engels natuurlijk. Het 
maakt niet uit of je al eerder Schroth hebt gedaan of niet, 
want ze leren je toch alles opnieuw, tenzij je je had opge-
geven voor opnieuw komen, want dat had je gewoon drie 
weken om te oefenen in plaats van een week erbij om alles 
te leren. 

Wat ik fijn vond, was dat de instructeurs simpele woorden 
gebruikten om iets te zeggen waardoor ik het goed kon 
volgen. Elke week heb je een andere instructeur/instruc-
trice. In de laatste drie weken hadden we zwemles. En dan 
daarna gewoon de rest van de dag functional exercises 
volgen. In de eerste week krijg je uitleg over oefeningen die 
je moet leren. In de weken daarna krijg je tijdens groepsles 
gewoon oefeningen die je gaat doen en buikspieroefenin-
gen! In functional exercises ga je de oefeningen doen die 
je geleerd hebt, in een grote zaal, niet in je groep maar met 
iedereen die er in de kliniek is. Je kon ook ‘schrott individual’ 
aanvragen, als je bijvoorbeeld moeite had met de oefenin-
gen of extra oefening wilde. Twee maal in de week had je 
ademtherapie, dat klinkt best eng, maar dat is het niet. Ze 
gaan je dan masseren en je laten inademen op bepaalde 
plekken, het maakt niet uit als het je niet zo goed lukt. Op 
zondag was je vrij, maar er waren wel allerlei activiteiten 
waar je je voor kon inschrijven, zoals wandelen of yoga. 
Op zaterdag waren er in de ochtend vrijwillige functional 
exercises, die ik elke zaterdag heb gedaan. Elke week krijg 
je een nieuw rooster waarin je kan zien waar en wanneer je 
alle afspraken hebt. In de ochtend en in de middag na de 
lunchpauze waren er warming ups met iedereen die daarna 
aan de slag moesten met groepsles. Al met al heb ik hier 
veel aardige mensen ontmoet, en mijn rug is er ook sterker 
van geworden. Ik zou er zeker nog een keer heen gaan. En 
ik heb nu leuke nieuwe vakantieadresjes, haha!  

DOOR LOTTE 

Ik ben Lotte en ik heb scoliose. Ik draag een Chenau brace uit Bad Sobernheim, een plaats in 
Duitsland (ca. 3-5 uur rijden vanaf Nederland). Laatst ben ik naar de Katharina Schroth kliniek 
geweest. 
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Blauw licht filter 
Blauw licht van je mobiele telefoon of tablet weerhoudt je van makkelijk inslapen. Deze 
app vermindert het blauwe licht en past het aan in verhouding tot het licht dat op het tele-
foonscherm valt en helpt je ogen zo te ontspannen, waardoor je makkelijker in slaap valt. 
De app is gratis verkrijgbaar voor Apple en Android.

Find the sets 
Een leuk, hersenkrakend, puzzel spel. 
Vind sets van drie bij elkaar passende symbolen. Let op kleur, vorm en opvulling. Het spel 
traint je brein tijdens een race tegen de klok. 
Find the sets is gratis verkrijgbaar voor Apple en Android.

Habitica
Habitica is een gratis app die helpt goede gewoontes op te bouwen en slechte gewoontes af te 
leren. De app helpt je op weg naar een goed georganiseerde en productieve levensstijl. Door 
taken van je to do list af te strepen en goede gewoontes bij te houden ontvang je punten die je 
in de app weer kan gebruiken om extra spullen voor je avatar te ‘kopen’. 
De app is gratis verkrijgbaar voor Apple en Android.

Volg ons op:
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