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Interview

Scoliose toen en nu: 
een gesprek over screening, 
parachutespringen en 
de toekomst

Wanneer en op welke manier werd bij 
jou scoliose ontdekt?
Eline: “Dat is inmiddels tien jaar gele-
den, toen ik twaalf jaar oud was. Een 
kennis van mijn ouders stond achter 
mij en merkte toen dat ik scheef stond. 
Zij had een buurmeisje dat ook scoliose 
had, en ze vond dat ik op dezelfde ma-
nier stond als zij. Deze kennis heeft dat 
toen tegen mijn ouders gezegd. Mijn 
ouders was het nog nooit opgevallen, 
maar we kwamen tot de conclusie dat 
ik inderdaad best scheef stond. We zijn 

toen naar de huisarts gegaan, die ons 
vervolgens doorgestuurd heeft naar 
het ziekenhuis.”  

Anja: “Bij mij is het tijdens een me-
disch schoolonderzoek geconstateerd, 
toen werd de buktest nog gebruikt om 
tijdens het onderzoek te screenen op 
scoliose. Tegenwoordig wordt dat niet 
meer gedaan, helaas. Vanaf toen is het 
in een stroomversnelling gekomen: van 
huisarts naar specialist naar operatie, 
allemaal in drie, vier maanden tijd. Ik 

kan me er eigenlijk bijna niets meer 
van herinneren. Gelukkig ben ik niet in 
tractie gegaan, wat toen wel veel ge-
beurde. Ook weet ik niet meer hoe ern-
stig mijn scoliose was, misschien was 
het dus wel heel ernstig omdat ik zon-
der voorbehandeling werd geopereerd. 
Ik heb het me ook nooit afgevraagd, tot 
ik nu de laatste jaren weer wat actiever 
bezig ben met scoliose.” 

Heeft scoliose je beperkt?
Anja: “Vroeger heb ik er nooit zo bij stil 
gestaan dat ik dingen niet zou kunnen, 
het is pas de laatste jaren dat ik er 
meer terughoudend in ben. Ik niet alles 
hoef te doen, ik kan ook aan anderen 
vragen of ze iets uit handen willen 
nemen. Het blijft een dilemma: je kunt 
het allemaal, maar moet je het ook 
wel doen. Ik vind wel dat je het moet 
proberen, om te weten of je iets kunt 
of niet.  

Eline: “Ik probeer altijd alles te doen 
wat ik wil, het enige waar ik nog over 

Op een koude zaterdag in april hielden wij, redactieleden Anja 
(56 jaar) en Eline (22 jaar) een dubbelinterview met elkaar. 
Anja heeft al 45 jaar scoliose, Eline tien jaar. Bij een kopje 
thee en een brownie keken we terug op de overeenkomsten 
en de verschillen tussen onze scolioseverhalen en kijken we 
vooruit naar de toekomst..

DOOR ELINE VEENSTRA EN ANJA AKKERMANS
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twijfel is parachutespringen. Dat lijkt 
me heel gaaf om te doen, maar je krijgt 
natuurlijk een enorme klap als die 
parachute open gaat. Mijn arts heeft 
een keer tegen mij gezegd dat ik ei-
genlijk alles kan doen wat ik wil, maar 
ik twijfel of hij parachute springen dan 
onder dat ‘alles’ zou laten vallen. Dat 
is ten slotte niet het eerste waar je aan 
denkt… Ik had afgesproken om over 
een paar jaar weer op controle te ko-
men, dan ga ik het voor de zekerheid 
navragen. Het gaat mij ook niet om 
pijn die ik er eventueel van zou kunnen 
krijgen, meer om of het schadelijk zou 
kunnen zijn voor de staven en schroe-
ven in mijn rug.”

Hoe zie je de toekomst voor je?
Anja: “Als ik kan blijven functioneren 
zoals ik nu doe, vind ik het wel goed. 

Wel ben ik vorige week begonnen met 
Schroththerapie, omdat ik merk dat ik 
meer naar voren ga hangen en in de 
bocht ga hangen. Baat het niet, dan 
schaadt het ook niet. Bij de therapie 
heb ik een aantal oefeningen gekregen 
die ik nu doe. Ik heb het idee dat ik 
nu al minder klachten heb, al kan dat 
natuurlijk tussen de oren zitten. Ik pro-
beer in ieder geval wat bewuster te zijn 
van mijn houding. Hoe ouder je wordt, 
hoe dringender de noodzaak wordt om 
er goed op te letten.” 

Eline: “Ik probeer de laatste tijd inder-
daad ook weer meer te letten op mijn 
houding. Ik ben net begonnen aan de 
master Geneeskunde, waarbij ik veel 
stage loop in het ziekenhuis. Je moet 
dan veel zitten en staan, waardoor het 
dus goed is om meer bewust te zijn 

van je houding. Momenteel heb ik nog 
wel rugklachten, maar ik kan er prima 
mee leven. Het studeren gaat me goed 
af en ik kan daarnaast nog heel actief 
zijn bij een studentenvereniging. Ik heb 
dus wel klachten, maar op dit moment 
beperkt het me niet bij het doen van 
de dingen die ik wil doen. Misschien 
verandert dit nog wel in de toekomst, 
maar goed, ik houd me voor dat ik de 
afgelopen jaren met de operatie en de 
revalidatie ook overleefd heb, dus dan 
moeten de komende 70 jaren ook wel 
lukken.”

We hebben gemerkt dat er redelijk wat 
overeenkomsten zijn in onze scolio-
severhalen, maar er is (gelukkig) ook 
zeker het een en ander veranderd in 
de afgelopen jaren. Het was een leuk 
gesprek, bedankt!
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Column
Jubilömkoraal

Sinds ik Kees van Kooten, in een van zijn simplistische acts, 
langs de deuren heb zien gaan om geld in te zamelen voor 
een of ander jubilöm heb ik altijd de neiging om dit quasi 
deftige woord uit te spreken op de Keeswijze. Een jubileum 
is een herdenking van een gebeurtenis die een bepaald 
aantal (meestal een veelvoud van 5) jaren geleden is. We 
spreken ook wel van een lustrum. Beide woorden impliceren 
een viering met veel geschitter en feestgedruis. Aangezien 
wij Nederlanders altijd op zoek zijn naar een reden om een 
feestje te bouwen, komt ons die sequentie van elke vijf jaar 
goed uit! Elke vijf jaar een geldige reden om het glas te 
heffen en liefst met ballonnen en knallend vuurwerk de ach-
terliggende jaren af te sluiten. Onze vereniging viert dit jaar 
haar 35-jarig bestaan. Koraal is de kleur en die past mooi bij 
de kleuren van onze huisstijl. Toevallig is de groei van koraal 
ongeveer net zo grillig als die van onze wervelkolommen. 
Het buigt en draait en kronkelt dat het een lieve lust is, maar 
dat is ook wel weer een mooi gezicht! Een koralen jubileum, 
voorzichtig gestart met een bijzonder geslaagde Actieve 
Vrijwilligersdag op 17 april. Veel kou en wind buiten, veel 
warmte, gezelligheid, creativiteit en heerlijke hapjes binnen. 
Nadenkend over het getal 35 realiseer ik me, dat ik nog voor 
mijn vijfendertigste ons vierde kind ter wereld bracht. Het 
gezin was compleet en ik was volop bezig met opvoeden, 
hulpmoeder zijn, kleertjes naaien, de moestuin bijhouden, 

vrijwilligerswerk doen en verjaardagsfeestjes organiseren. 
Heerlijke jaren waren het, met kinderen die nog lief met el-
kaar speelden, gezond en tevreden waren. Daarna volgden 
de puberjaren, waarin we als ouders nogal wat te verhap-
stukken kregen. Achteraf ben ik blij dat we toen zelf nog 
jong en energiek waren. Ik moet daar vaak aan denken als 
ik zie dat veel ‘vrouwen van nu’ pas na hun 35ste serieus 
aan een gezin gaan denken. Zouden ze nog dezelfde, brood-
nodige souplesse en veerkracht op kunnen brengen als wij 
toen het wat opvoeden betreft een stuk ingewikkelder werd? 
Anderzijds hebben die meiden wel al de halve wereld rond-
gereisd en ze bevinden zich vaak al een aardig eindje top-
waarts op de maatschappelijke ladder.
Vijfendertig jaar Vereniging van Scoliosepatienten staat voor 
35 belangrijke jaren in de behartiging van de belangen van 
onze leden. Midden in een tijd waarin op medisch gebied 
interessante ontwikkelingen zijn waar te nemen. Als vereni-
ging proberen wij daarnaast ook een warm en vertrouwd 
thuis te bieden aan alle scoliosepatiënten en hun familie. 
Anders dan de moeders van toen en nu, kan een vereniging 
zich verjongen. Gelukkig gebeurt dat ook, getuige de vele 
nieuwe vrijwilligers waarmee ik in april kennis mocht maken. 
Ons voortbestaan lijkt zonder meer gewaarborgd. En dat is 
na 35 jaar echt wel een feestje waard. 

DOOR ANNELIES VAN DER SANDEN
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