
Marloes wist dat yoga een gezonde sport voor haar is, 
omdat je in yoga zelf je weg kunt zoeken: het is geen ver-
plicht plaatje waar je aan moet voldoen. ‘De oefeningen zijn 
met name gebaseerd op het versterken van je wervelkolom, 
het verlengen, stabiliteit aanbrengen en spieren trainen. Niet 
alleen je spieren, maar ook mentaal word je sterker.’ 

Gaandeweg ontstond de wens om meer te doen met yoga. 
Marloes heeft zich vooral bekwaamd in Hatha-yoga en geeft 
nu les aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ze maakt 
zich zorgen om kinderen, omdat die ondanks hun jonge 
leeftijd al vaak een slechte houding hebben. Ze is begonnen 
met kinderyoga. De lessen bij de peuters en kleuters zijn 
vooral heel speels. Pas op 8-jarige leeftijd zijn de longen 
volgroeid en kunnen kinderen ademtechniek toepassen en 
hun beweeglijkheid beter inzetten. Tieners ervaren vaak al 
beperkingen in hun lichaam. Vooral nek-, rug- en schouder-
klachten komen veel voor. Met yoga leren ze opnieuw wat 
een correcte, ontspannen houding is.

Yoga was thuiskomen. Marloes maakte zeven 
jaar geleden kennis met yoga toen ze als leer-
kracht op een basisschool kinderen met yoga 
in aanraking zag komen. Ze was zelf al jaren 
bezig met behandelingen door een ortho-ma-
nueel arts, fysiotherapeut en chiropractor om 
haar klachten, veroorzaakt door scoliose, te 
verlichten. Ze zag dat kinderen door yoga in 
hun fysieke en mentale kracht groeiden en 
ze begon zelf ook met yogalessen. Ze merkte 
dat je naar je lichaam kunt luisteren en hoe je 
kunt omgaan met inspanning en ontspanning.

‘Wat is de grens? 
Je weet dat je moet 
trainen, maar je voelt 
ook de pijn.’ 

Inspanning 
en

ontspanning
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Hoe bereik je de doelgroepen?
(Jonge) kinderen worden veelal door hun ouders aangemeld. 
Soms nadat ze een workshop op school hebben gevolgd. 
Tieners laten zich niet door ouders sturen, maar weten veel-
al zelf hun weg naar mij te vinden. Ik geef regelmatig een 
workshop en maak reclame op de scholen voor voortgezet 
onderwijs.

Kan iedereen aan yoga doen?
In iedere les bestaan de oefeningen uit voorwaartse-, ach-
terwaartse- en zijwaartse bewegingen en balansoefeningen. 
De bewegingen die aangeleerd worden draaien zich rond de 
wervelkolom. Volgens Marloes kan iedereen, ook mensen 
die aan scoliose geopereerd zijn en een vastgezette rug heb-
ben de oefeningen doen. ‘Iedereen kan, hoe minimaal ook 
de bewegingen maken. In principe mogen alle houdingen 
uitgevoerd worden als je scoliose hebt, maar overleg als je 
klachten hebt met je arts of therapeut wat je bewegings-
mogelijkheden zijn. Iedere yogahouding is vrij zacht en kan 
aangepast worden op een niveau dat voor jou haalbaar is’, 
aldus Marloes. ‘Een goed geschoolde docent kan jou altijd 
een alternatieve, voor jou haalbare, houding aanleren.’

Vanuit alle yogahoudingen, honderden, zijn er zo’n 20 die 
ze regelmatig herhaalt. Een aantal houdingen is uitermate 
geschikt voor mensen met scoliose. Vanuit therapeutische 
yoga is met name de zijwaartse plank bewezen effectief. 
Yoga helpt je ‘zwakkere’ kant sterker te worden. Er zijn 
staande, zittende en liggende oefeningen. De basishoudin-
gen worden afgewisseld met variabele houdingen. 
In iedere Body & Mind Yoga les zit altijd een stukje adem-
techniek en mindfulness of meditatie. Je bouwt zo energie 
op en spanning in je lichaam af.

Wat als je problemen of pijn hebt bij staan, zitten en liggen?
Als je erg zware beperkingen hebt adviseert Marloes niet 
aan een standaardles mee te doen, maar bijvoorbeeld stoel- 
yoga of yoga bij chronische pijn te proberen. Hierbij doe je 
houdingen vanuit een stoel en kun je je balans beter houden. 
Er zijn ook hulpmiddelen zoals bankjes, kussens, blokken en 
riemen om houdingen makkelijker uitvoerbaar te maken.
Marloes heeft geen aparte groepen voor mensen met licha-
melijke klachten en/of chronische pijn. Haar ervaring is dat 
een groot deel van haar cursisten een ongemak hebben. 
‘Iedereen kan op eigen niveau en kunnen meedoen, maar 
geef klachten of beperkingen aan.’ Ze heeft oog en oor voor 
iedereen. 

Als je overweegt yogalessen te gaan nemen, oriënteer je dan 
goed. Er zit een groot verschil in soorten yoga en docenten. 
Marloes volgt de Hatha-yoga. Deze oudste vorm is vrij sta-
tisch. Dat betekent dat je niet doorlopend in een vloeiende 
beweging beweegt. Je beweegt rustig op het ritme van je 
adem, houdt die even vast – inspanning - en laat dan weer 
los – ontspanning. Alle oefeningen zijn erop gericht dat je 
uiteindelijk weer terug in balans in het midden komt.

Marloes wil overigens absoluut niet beweren dat yoga voor 
iedereen met scoliose de oplossing voor bewegen is, maar 
het is een prettige manier van bewegen. Bovendien blijkt uit 
Amerikaans onderzoek* dat door een keer of vier per week 
de oefening ‘zijwaartse plank’ te doen de kromming kan 
afnemen.
Als je met yoga begint, geef het dan een kans en houd het 
minimaal tien keer vol. Je leert je lichaam kennen en erva-
ren hoe ver je kunt gaan. En misschien is dat wel verder dan 
je ooit dacht. 

*Gepubliceerd in Global Advances in Health and Medicine, 
2014, Colombia University New York

Hi there, ik ben Jana en loop alweer tegen de 
30. Ach ja, dat getal is maar een nummer en 
eigenlijk voel ik me niet echt een bepaalde 
leeftijd. Maar mijn lichaam merkt het zeker wel. 
Ik ben op mijn 14e gediagnostiseerd met  
scoliose. Mijn grootste bocht zit rond de  
48 graden en ik ben nooit geopereerd, maar 
heb wel een brace gehad. Ik danste altijd veel, 
ook tijdens mijn universitaire masterstudie 
Taalbeheersing. Daarna ging het even mis. 
Veel werken betekende meer zitten en minder 
dansen. Dat bleek een erg slechte combinatie 
voor mijn lichaam en scoliose. Hierdoor kreeg 
ik zoveel pijn dat ik twee jaar niet heb kunnen 

werken. In deze tijd heb ik een behoorlijke 
serie- en filmverslaving ontwikkeld, haha. Je 
moet wat. Nu kan ik er met behulp van Yoga 
voor Scoliose en een aanpassing van mijn 
dieet weer tegenaan. Mijn plan om Yoga voor  
Scoliose naar Nederland te halen staat nog in 
de kinderschoenen.

Vanwege mijn studie en mijn ervaring in Online 
Marketing, zal ik de vereniging vooral op dit 
vlak ondersteunen. Dus jullie zullen me vast op 
de online kanalen tegenkomen, tot snel!

Even voorstellen: Jana Spierings
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