
              Erasmus 
      MC Sophia Ziekenhuis  
          introduceert  
              voorlichtingsfilm 

De winter is voorbij en dat betekent dat de temperatuur 
langzaam weer gaat stijgen! Wij hebben weer ons best 
gedaan om voor jullie leuke & leerzame dingen te schrij-
ven. Zo heeft Ilona wat toffe apps opgezocht, vertelt 
Jette over haar lichtpuntjes en heeft Ileen een interview 
gehouden over een nieuwe handige app voor mensen 
die wellicht geopereerd moeten worden of behoef-
te hebben aan informatie. Marlies heeft een column 
geschreven over solliciteren voor jongeren met scoliose. 

Veel leesplezier!

Liefs,

Ilona, Marlies, Ileen & Jette

 jeugdredactie@scoliose.nl

Hoi allemaal!

‘’Sometimes the hardest thing and the right thing, are the same’’
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Maandagochtend, de zenuwen gieren door mijn lijf en mijn maag draait zich alweer om. Tijdens het ontbijt kreeg ik 
geen hap door mijn keel. Onderweg zijn alle mogelijke rampscenario’s door mijn gedachten geschoten. Met trillende 
handen stap ik de auto uit en sla ik mijn sjaal om mijn nek. Het liefst zou ik meteen weer in de auto stappen en terug 
naar huis toe rijden, maar ik weet dat ik daar ontzettende spijt van zou krijgen. “Relativeren Jette, het komt echt wel 
goed en anders zie je deze mensen toch niet weer terug”. Een diepe zucht ontsnapt uit mijn keel. Vanaf de parkeer- 
garage is het nog vijf minuten lopen en dan moet ik toch echt alleen naar binnen. ‘Ik kan het wel, het komt allemaal 
goed’. Dan stap ik een beetje onzeker, maar toch vol goede moed naar binnen. 

Laatst heb ik een dagje meegelopen bij de opleiding creative writing op ArtEZ. Lang heb ik getwijfeld en gezocht naar een 
vervolgopleiding die me echt erg leuk lijkt tot ik uiteindelijk bij deze opleiding terecht kwam. Van schrijven, iets waar ik bij-
na dagelijks mee bezig ben mijn beroep maken, dat lijkt me echt geweldig.  
Van te voren was ik ontzettend nerveus, bang dat er iets verkeerd zou gaan, ik iets stoms zou zeggen of dat ik midden in 
een grote groep mensen hard op de grond zou vallen. Wanneer ik zulke dingen denk, vind ik het lastig om te bedenken 
dat al deze situaties echt niet het einde van de wereld zouden zijn, maar meestal snap ik aan het einde van zo’n dag hele-
maal niet meer waar ik nou zo bang voor was. Toch denk ik die dingen elke keer opnieuw wanneer er weer zo’n spannende 
dag aan komt. De dag ervoor ben ik al nerveus, maar telkens als het dan weer goed gaat, vind ik het de volgende keer een 
beetje minder eng en groeit mijn vertrouwen. Ook al gaat het misschien niet altijd helemaal zoals ik wil, aan het eind van 
de dag kan ik wel zeggen dat ik het gewoon maar weer gedaan heb. Nu ik de sfeer door deze meeloopdag heb mogen 
proeven en ik nog enthousiaster ben geworden over de opleiding ga ik vol goede moed het toelatingstraject in en wie 
weet ben ik volgend jaar wel elke dag op ArtEZ te vinden.

Lichtpuntje 
‘’Don’t be afraid of your fears. They’re not there to scare you.  
They’re there to let you know something is worth it. ‘’
C. Joybell

Solliciteren met scoliose, oftewel Scoliositeren!

Wanneer je ongeveer 16 jaar bent, ga je voor het eerst op zoek 
naar werk, een bijbaantje of vakantiebaan. Je schrijft een brief 
en wordt hopelijk uitgenodigd. In het gesprek moet je de baan 
binnenhalen. Ik heb vaak gehad, dat ik werd afgewezen nadat 
ik verteld had over mijn rugklachten. Werkgevers zijn toch 
vaak bang dat je dan niet optimaal functioneert en ze beter af 
zijn met een ander. Wettelijk gezien mogen werkgevers niet 
vragen naar je gezondheid, behalve als het echt een noodzaak 
is voor de functie dat je niks mankeert. Je hoeft hier dus ook 
niet op te antwoorden. Als je er wel wat over zegt, zorg dan 
dat je jouw beperking omzet in je kracht.

Let er natuurlijk zelf wel op dat je niet op functies solliciteert 
waarbij je zware fysieke taken hebt. Dan ben je het namelijk 
wel verplicht te zeggen en het is natuurlijk niet zo goed voor je 
rug. Bij functies waarbij je denkt dat er geen belemmeringen 
voor je zijn, hoef je het niet te zeggen. Bij mijn huidige bijbaan 
heb ik het ook niet gezegd. Na twee maanden, toen ze zagen 
dat ik net zo goed functioneerde als mijn collega’s, heb ik het 
wel verteld en waren ze er helemaal oké mee. Sinds mijn ope-
ratie vind ik sowieso dat ik het niet meer hoef te zeggen, want 
in mijn geval zijn de klachten verholpen. Het belangrijkste is 
dat je plezier hebt in je werk, maar let wel goed op jezelf!

Vroeg of laat krijg je ermee te maken: solliciteren! Voor mensen met scoliose en andere  
rugklachten kan dit soms erg lastig zijn. Het begint al met de vraag of je het wel of niet zal  
benoemen op een sollicitatiegesprek. Ik zelf ben er vaak tegenaan gelopen. Daarom zal ik  
proberen wat tips te geven en spreek ik ook vanuit eigen ervaring. Het is immers voor  
iedereen verschillend.

DOOR JETTE HARMSEN
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Orthopedie SMK app 
     informeert over scoliosebehandeling

Zou u een korte beschrijving van de app willen geven?
Marjon Hoenselaar: “De Sint Maartenskliniek app is een app 
met orthopedische behandelpaden. De app heet dan ook 
Orthopedie SMK. Deze app maakt het nog beter mogelijk 
om patiënten op het juiste moment te informeren over de 
volgende stap in hun behandeling.” De app is ontwikkeld om 
informatie op een goede en effectieve manier te leveren, of 
zoals Hoenselaar zegt: “Informatie wordt het best begrepen, 
onthouden en gebruikt, wanneer deze wordt aangeboden op 
het juiste moment. Het grote voordeel van deze app is dat de 
voorlichting nu gedoseerd kan worden aangeboden op het 
moment dat het voor de patiënt echt relevant is en op een 
apparaat dat men -bijna letterlijk- binnen handbereik heeft.”

Wat was de reden dat deze app ontwikkeld is en voor wie is 
deze bedoeld?
“Om de doelgroep beter in hun belevingswereld te kunnen 
benaderen. De doelgroep bestaat vooral uit de patiënten van 
de Sint Maartenskliniek, van 12 tot 18 jaar. Verder kunnen 
ook de ouders van de patiënten en andere geïnteresseerden 
de app installeren en gebruiken, alleen kunnen dan niet alle 
opties benut worden. Dit geldt ook voor patiënten die in een 
ander ziekenhuis geopereerd worden. De app zelf is door de 
ontwikkelaar al bij meerdere ziekenhuizen uitgezet, hij is niet 
specifiek voor ons gemaakt”, zegt Marjon. “De Orthopedie 
SMK app is wel gevuld met informatie die specifiek voor onze 
patiënten van toepassing is.”

Hoe werkt de app?
“Je kunt de Orthopedie SMK app downloaden en vervolgens 
kies je de behandeling die voor jou bestemd is en de datum 
van de operatie”. De app staat ook bij mij op de telefoon, al  

heb ik de operatie al gehad. Ik vind het een prettige applicatie, 
die op overzichtelijke manier informatie geeft. In stappen krijg 
je op de tijdlijn over elke fase van de scolioseoperatie infor-
matie te zien. Verder is er een zoeklijst met trefwoorden, voor 
een efficiënte navigatie op het behandelpad. Ook is er een 
contactoptie en kun je de app personaliseren bij de instellin-
gen. 
Marjon Hoenselaar legt meer uit over haar favoriete functie 
van de app, de notificaties. “Op de datum van de operatie 
worden de notificaties gebaseerd, waardoor de app persoon-
lijk wordt. Notificaties worden als een herinnering gestuurd. 
Zodat je een bericht krijgt, bijvoorbeeld “morgen word je 
geopereerd, vanaf vanavond 0:00 uur mag je niet meer eten.”

Wordt de app nog uitgebreid? 
Het schijnt dat er nog een aantal mooie plannen op het pro-
gramma staan. “We verwachten dat begin 2017 de informatie 
voor jongeren die een brace krijgen voor hun scoliose ook is 
opgenomen in de app. Afhankelijk van de uitkomsten van de 
enquête en het gebruikersonderzoek komen er mogelijk meer 
orthopedische behandelpaden in de app te staan. Momenteel 
heeft de app ook een behandelpad voor een knieprothe-
se-operatie.”

Hoe komen potentiële gebruikers bij de app?
Een belangrijke vraag die gesteld moet worden natuurlijk, 
aangezien het een hele handige app is! “Via de appstore en 
via de Google playstore,” geeft Marjon aan “onder de naam 
Orthopedie, SMK.” Als je de app hebt gedownload kun je het 
behandelpad ‘Scoliose-operatie’ kiezen. De app is gecreëerd 
in samenwerking met ‘Interactive Studios’.

Al met al een ontzettend praktische en mooie app, waarvan ik 
hoop dat iedereen gebruik kan maken! Ik ben erg enthousiast 
en benieuwd naar de uitbreidingen in de app.

DOOR ILEEN ROOK

Als lezer van Werveldingen4You heb je  
vast al gemerkt dat we ieder nummer een 
aantal (telefoon)applicaties uitlichten in 
de rubriek ‘Apps4you’.  
Nu is er op 18 april 2016 een nieuwe 
app uitgebracht door de Sint Maartens-
kliniek, waar wij graag een wat uitgebreidere 
introductie op geven. Ik heb een interview af-
genomen met Marjon Hoenselaar, één van de 
ontwikkelaars van de applicatie.

Informatie wordt het  
best begrepen, onthouden  
en gebruikt, wanneer deze  
wordt aangeboden op het  
        juiste moment.
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MalMath: Step by step solver
Heb je moeite met wiskundige formules? Dan is MalMath ideaal voor jou. Deze applicatie 
lost stap voor stap formules op en geeft hierbij uitleg zodat je de som meteen inzichtelijk 
hebt. Ontzettend handig als je moeite hebt met de lesstof aangezien de app op verschil-
lende niveaus werkt. 
Malmath is gratis verkrijgbaar voor Android.

Sleep Better with Runtastic
Deze app analyseert je slaap en meet op welk moment je het beste gewekt kunt worden. 
Hierbij wordt er gekeken naar je slaapcyclus en de efficiëntie hiervan. Wil je bijvoorbeeld 
sneller in slaap vallen of minder moe wakker worden dan kan deze app je ondersteu-
nen. Naast inzicht geven is deze app ook ideaal om je dromen bij te houden en jezelf een 
‘nieuwe’ manier van slapen aan te leren. 
Sleep Better with Runstastic is gratis verkrijgbaar voor Apple en Android.

Blendle
Met Blendle lees je populaire stukken uit verschillende kranten en tijdschriften. 
Daarnaast kan je ook je vrienden en BN’ers volgen om te zien wat zij interessant 
vinden om te lezen. Er zijn veel verschillende categorieën waar je je interesses uit 
kunt selecteren en zo alleen maar leest wat jij leuk vindt! 
Blendle is gratis verkrijgbaar voor Apple en Android, wel betaal je een bepaald 
bedrag per artikel.

Volg ons op:
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