
De temperatuur stijgt langzaam, want de zomer is 
begonnen! Voor je ligt dus het zomernummer van Wer-
velingen en voor jullie natuurlijk ook een nieuwe Wer-
veldingen4YOU. Met deze keer een speciale editie. De 
vereniging bestaat dit jaar 35 jaar en dat moet natuurlijk 
gevierd worden. We hebben daarom 35 tips van jonge-
ren met scoliose voor je verzameld. Ook stelt Ileen Rook 
zich aan jullie voor als nieuw jeugdredactie lid. Ilona 
heeft weer fijne en handige apps verzameld, Jette heeft 
lichtpuntjes voor je op een rij gezet en Marlies schrijft 
over een leuke dag op Paaspop.

Veel leesplezier!

Groetjes van de jeugdredactie

‘’Trek iets positiefs aan, dat past altijd.’’

 jeugdredactie@scoliose.nl

Hoi allemaal!

Een paar maanden geleden vroeg mijn moeder opeens 
aan mij of ik nu niet eens kon beginnen met een bij-
baantje. Ik keek haar aan met een blik die zei “Je weet 
toch zelf ook wel dat ik dat helemaal niet kan.” Ik zag 
mijzelf echt niet in de bediening staan of in ongemakke-
lijke houding vakken staan vullen. Uiteindelijk toch bij de 
supermarkt gevraagd of er iets was wat ik zou kunnen 
doen zonder mijn rug te veel te belasten. De volgende 
dinsdag stond ik vol met zenuwen op de stoep en werd 
ik ingewerkt aan de kassa. In het begin ging er nog van 
alles fout, maar het gaat nu steeds beter. Het was even 
wennen om zo min mogelijk te draaien en mijn rug niet 
onnodig te belasten, maar nu gaat het prima en vind ik 
het ook nog eens heel erg leuk om te doen. Mijn colle-
ga’s zijn allemaal aardig en ik kan het gewoon zeggen 
als iets niet gaat in verband met mijn rug. Hoewel mijn 
moeder zich af en toe nog wel zorgen maakt of de 
dagen niet te lang zijn voor mij, kijkt ze me nu aan met 
een blik die zegt “Zie je wel dat je het gewoon kunt.” Dat 
moet ik maar goed onthouden voor als ik weer eens 
denk dat ik iets toch echt niet zou kunnen.

Jette

Lichtpuntje 
Bijbaantje 
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Ileen Rook: ‘’ Wees niet bang om voor jezelf op te komen en 
‘recht je rug’ als mensen er opmerkingen over maken!’’
Dominique de Jong: ‘’Na je operatie kan je proberen voor-
zichtig te beginnen met sporten, maar alleen als jij je goed 
voelt en het verstandig is!’’
Ella Rozier: ‘’De persoon die ik graag zou willen zijn is 
iemand vol met positieve energie. Daarom probeer ik alle 
energie en positiviteit in mij op te nemen zodat ik mezelf 
beter voel.’’
Romy Jans: ‘’Een warmte/elektrische deken werkt goed 
tegen de pijn van mijn rug, omdat hiermee je spieren ont-
spannen.’’
Harriet Mackinney:  “Wanneer ik door de stad loop, kijk ik in 
de etalages van de winkels zodat ik goed kan letten op de 
houding van mijn rug.”
Madison O’connel: ‘’Ik denk vaak terug aan het doorzet-
tingsvermogen dat ik had tijdens het dragen van mijn brace 
wanneer ik denk dat ik iets niet kan of op wil geven. ”
Julianna Ciccarelli: ‘’Wanneer mijn rug pijnlijk is, vraag ik 
vaak of iemand mijn rug wil masseren/ er over wrijven. Dit 
helpt om de spieren te laten ontspannen.’’
Ilona van Dijk: ‘’Heb je moeite met de vorm van je lichaam,  
draag dan vooral kleding waar jij je zelfverzekerd en goed in 
voelt. Je zal zien dat je meteen meer straalt!’’
Lucy Brown: ‘’Een van de dingen die mij het meeste helpen 
als ik pijn heb zijn kruiken/pittenzakken. Ze helpen je spie-
ren te ontspannen en de pijn te verlichten.’’
Anna Okun: ‘’De meerderheid van alle mensen ziet niet aan 
je dat je een scoliose hebt, laat het dus je zelfvertrouwen niet 
beïnvloeden.’’
Isa Vos: ‘’Door het dragen van wijde kleren en een riem heb-
ben mensen nooit opgemerkt dat ik een brace had.’’
Femke Scholten: ‘’Ik leg vaak warme washandjes op pijnlijke 
plekken, dit helpt tegen de pijn.’’
Chloe Lawrence: ‘’Zorg ervoor dat beide bandjes van je rug-
zak op je schouders zitten zodat het gewicht gelijk verdeeld 
wordt.’’
Jette Harmsen: ‘’Wees duidelijk tegen je arts, als je het 
ergens niet mee eens bent zeg het dan en blijf niet met vra-
gen zitten. Dan is het ook duidelijk voor jou.’’
Mirthe Doldersum: ‘’Met veel sporten, turnen of iets derge-
lijks, versterk je je rugspieren.’’

Joëlle Potze: ‘’Geef jezelf voldoende ruimte om alles wat 
je meemaakt een plekje te geven, zorg goed voor zowel je 
lichaam als je geest’’
Eline de Flines: ‘’Een fysiotherapeut kan je helpen je houding 
zo ver mogelijk te corrigeren en het sterk houden van je 
rugspieren kan helpen tegen de pijn.’’
Jasmine Haarsma: ‘’Je scoliose is iets wat bij jou hoort, dus 
wees trots op en met jezelf. Laat zien wie je bent, want jij 
mag er ook zijn.’’
Nynke Dijkstra: ‘’Laat je na de operatie lekker verwennen 
door familie en vrienden en gun jezelf rust.’’
Janita Plette: ‘’Wanneer je begint met het dragen van je 
brace is het makkelijker om schoenen met klittenband aan 
te trekken.’’
Marlies Mosselman: ‘’ Als je bang bent voor de operatie, 
geef het dan op tijd aan bij je orthopeed. Er valt vaak iets te 
regelen zoals extra begeleiding op de dag zelf.’’
Caitlyn Byrd: ‘’Schaam je niet voor je litteken, het laat zien 
wat je allemaal kan!’’
Eva Hirschmann: ‘’Houd een soort van verslag bij in een 
schrift over de operatie. Dat is erg leuk voor later met foto’s 
en herinneringen.’’
Charlotte Bovee: ‘’Zorg goed voor je lichaam, luister naar je 
behoeften, leer je grenzen kennen en neem regelmatig des-
kundig advies aan.’’ 
Sophie Inkelaar: ‘’Als je in de zon gaat is het belangrijk dat 
je zo veel mogelijk met je litteken uit de zon blijft. Goed 
insmeren is ook heel belangrijk, zo trekt het litteken mooier 
weg.’’
Ilse Rodenhuis: ‘’Ik draag graag jasjes om mijn scoliose 
zoveel mogelijk te verbergen.’’
Renske Lühoff: ‘’Als je graag op je buik slaapt, maar dit las-
tig is of ligt niet lekker ligt vanwege je rug, ga dan lekker op 
een kussen liggen met je buik, dan lig je gelijker.’’
Sabien Manders: ‘’Als je op bed ligt is het belangrijk dat je 
afleiding hebt, denk bijvoorbeeld aan films kijken en lezen.’’
Jessie Buisman: ‘’Denk aan alle leuke/mooie dingen en 
houd vol.’’
Nant Weessies: ‘’Ondanks dat dingen soms moeite kosten, 
moet je (soms met wat aanpassingen) vooral blijven doen 
wat je leuk vindt.’’
Anouk van Greuningen: ‘’Blijf doen wat je leuk vindt, een 
goed humeur zorgt voor betere omgang met je pijn.’’
Martine Overbeek: ‘’Maak je eigen keuzes en beslissingen, 
waar jij je goed bij voelt.’’
Birgit van Erp: ‘’Ga lekker veel zwemmen, je krijgt er sterkere 
rugspieren van dus misschien ook minder rugpijn! En je kunt 
achteraf nog lekker in de sauna.’’
Minke Ramos Marta: ‘’Ga niet over je grenzen en luister naar 
je eigen lichaam.’’
Amy Day Flowers: ‘’Laat anderen niet bepalen wat je doet 
in je leven en laat ze zien dat je tegen alle verwachtingen in 
ook mét scoliose je dromen waar kunt maken.’’

van jongeren 

voor jongeren

35 TIPS
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Boomerang van Instagram
Is jouw instagram-
feed gevuld met 
leuke foto’s maar 
ben je toe aan iets 
anders, dan is Boo-
merang iets voor 
jou. Deze app maakt 

10 achteréénvolgende foto’s en maakt 
er een minivideo van. De video kan je 
versnellen of terugspoelen wat een 
super grappig effect geeft. - Boome-
rang is beschikbaar voor Android en 
iOS. 

Recept van de dag, 
24Kitchen

Heb je zin om te 
koken maar weet je 
niet goed wat? Deze 
app van 24Kitchen 
stuurt je iedere dag 
een heerlijk recept 
met daarbij het 

boodschappenlijstje, de bereiding en 
een video die jou precies uitlegt wat je 
moet doen. Een ideale hulp voor in de 
keuken! – Recept van de dag, 24Kit-
chen is beschikbaar voor Android en 
iOS.

Fabulous – Motivate Me!
Heb jij soms moeite 
om nieuwe din-
gen zoals sporten, 
genoeg slapen of 
gezonder eten in 
je systeem te krij-

gen, dan helpt deze app jou daarbij. 
Je wordt op een positieve manier 
gecoacht om deze doelen als gewoon-
tes te maken. Fabulous wordt ook wel 
omschreven als je eigen geluk trainer, 
dus geen tijd te verliezen!  - Fabulous 
– Motivate Me! is beschikbaar voor 
Android.

Leuke & warme 
dag op

Zaterdag 25 maart was het weer zo ver, Paaspop 2016. Het was 
mijn eerste festival sinds mijn operatie en dus vond ik het best 
spannend. Net als vorig jaar ging ik er weer vrolijk heen. Eerst 
een paar uurtjes werken om vervolgens te mogen feesten op 
het terrein. Ik ging al vroeg op pad. Nadat ik 2 vriendinnen had 
opgehaald met de auto reden we door naar Schijndel. Een deel 
van mijn oude klas hielp ook, dus het was heel leuk om ze weer 
te zien. We moesten ons melden bij de crewingang en gingen 
daarna door naar de camping waar we werden verwacht. We 
moesten de campinggasten langs en ze handzeep, pepermunt 
& deodorant aanbieden en een bingo spelen. Dat vonden ze erg 
fijn en leuk. Na het werk gingen we het festivalterrein op. Het 
was heel gezellig en heel lekker weer. Ik kan nog niet echt lek-
ker dansen, dus deed ik het rustig aan. Aan het eind van de dag 
merkte ik toch dat ik wat pijn kreeg. Dat is waarschijnlijk ook 
logisch. We gingen naar huis en na een lekker warm bad ging 
het alweer beter. Ik had gepland dat ik vlak erna bij de fysio-
therapeut terecht kon, zodat ze het lekker los kon maken. Dat 
hielp heel goed. Het was een leuke dag en zeker voor herhaling 
vatbaar!

Leuke & warme 
dag op

Zaterdag 25 maart was het weer zo ver, Paaspop 2016. Het was 
mijn eerste festival sinds mijn operatie en dus vond ik het best 
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Het scoliosecafé tovert 
een glimlach op je gezicht

Colofon
Werveldingen 4YOU is een speciale uitgave 
voor jongeren met scoliose. Het wordt elk 
kwartaal aan Wervelingen toegevoegd in het 
midden van het blad. 

Jeugdredactie
Ileen Rook 
Ilona van Dijk 
Jette Harmsen
Marlies Mosselman

Vormgeving en druk: Albani Drukkers, Den Haag
Foto cover: Babette Veenendaal
Eindredactie: Ester Floor
E-mail:  jeugdredactie@scoliose.nl

Werveldingen 4 YOU!

Mijn naam is Ileen Rook en ik ben 17 
jaar. Ik ben geboren en getogen in 
Assen, maar woon inmiddels ook part-
time in Annen. Verder kom ik veel in 
Groningen, aangezien ik daar studeer. 
Afgezien van mijn studie ben ik veel 
bezig met schrijven, het internet uit-
pluizen en met mijn vrienden. Ik heb 
besloten om actief lid te worden door 
bij te dragen in de jeugd- en webredac-
tie. Ik heb me altijd betrokken gevoeld 
bij deze groep, aangezien ik zelf ook 

lotgenoot ben. Verder bevalt schrijven 
mij erg goed en leek het me fantas-
tisch om dat bij zo’n enthousiaste ver-
eniging in te kunnen zetten. Ik had in 
de periode van mijn operatie een blog 
opgezet met informatie over scoliose 
en dit motiveert mij dan ook om hier te 
schrijven. Het lijkt me fijn om een grote 
groep te kunnen helpen, informeren en 
ondersteunen.

Ileen Rook

Even voorstellen

Volg ons op:

Het is zondag 3 april. Vandaag vindt 
het eerste scoliosecafé van het jaar 
plaats. Met een enthousiast gevoel 
loop ik richting het Eemhuis in Amers-
foort. We organiseren ons café dit 
keer op een nieuwe locatie. Op de 4e 
verdieping is een deel van ons team 
al gearriveerd, dus we kunnen aan de 
slag. 

Er zijn vandaag jongeren met hun 
ouders en volwassenen aanwezig. Na 
het welkomstwoord splitsen we de 
groep, Rosalie en ik begeleiden de 
jeugd naar een andere ruimte waar 
we fragmenten van de scoliose-dvd 
Verdraaid lastig..... als je scoliose hebt, 
gaan bekijken. Rosalie, zelf één van de 

filmsterren op deze verenigings-dvd  
geeft hierbij commentaar en uitleg, 
waar iedereen aandachtig naar luistert. 
Om het allemaal dynamischer te 
maken vormen we daarna een grote 
kring en stelt iedereen zich voor. Er is 
ook een vragenronde waarop iedereen 
antwoord of feedback aan elkaar kan 
geven. Eigen verhalen worden gedeeld 
en er wordt weer volop naar elkaar 
geluisterd. Wat een warmte en inte-
resse voor elkaar, we vormen echt een 
eenheid. 
Er komen goede tips, zoals ‘je bent 
niet alleen’ en ‘zorg goed voor jezelf ’. 
Er hangt een fijne sfeer en de middag 
vliegt voorbij.

Voordat we afscheid van elkaar gaan 
nemen voegen we ons weer bij de vol-
wassen deelnemers aan het café, we 
praten nog wat na en er worden eva-
luatieformulieren uitgedeeld. Tot slot 

worden er chocoladerepen uitgedeeld 
voor onderweg. Dat maakt de middag 
helemaal compleet. En daarmee ver-
trekt iedereen, inclusief ons team met 
een glimlach op het gezicht!

We zullen de feedback uit de enquêtes 
zorgvuldig bestuderen en gebruiken 
om de volgende bijeenkomsten weer 
zo leuk, interessant en prettig mogelijk 
te organiseren.

Iedereen hartelijk bedankt voor jullie 
steun aan elkaar en hopelijk tot de vol-
gende keer!

Charlotte Bovee, bijeenkomstenteam
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