
  “Zie je rug niet  
als je vijand” 

DOOR ANJA AKKERMANS

‘Ik kan een mooi verhaal vertellen.’ 

Door deze zin raakte ik geprikkeld om kennis 

te willen maken met Ankie Bakker. Ze vroeg 

de redactie van Wervelingen om een interview 

en wilde heel graag haar verhaal, als ‘oudere’ 

scoliosepatiënt kwijt. Het moest vooral een 

positief verhaal worden. 

Twee jaar geleden raakte Ankie werkloos en dat bracht een 
ommekeer in haar leven. Ze begon in een nieuwe baan, 
maar die bleek veel te zwaar voor haar. Toen erkende ze 
ook eindelijk dat haar rug haar al jaren problemen en vooral 
veel pijn bezorgde en dat ze een beperking had. Toen ze bij 
een keuringsarts kwam, die bekend was met scoliose, werd 
haar beperking erkend en werd ze grotendeels afgekeurd. 
Afgeschreven zijn op je 50e? Het duurde een poosje voor-
dat Ankie accepteerde dat het reguliere arbeidsproces geen 
optie meer was. 

Positieve kijk
Ankie ging op zoek naar dingen die haar konden helpen zich 
te ontwikkelen en om te leren gaan met de pijnsituatie. Van 
de keuringsarts, die zag dat ze zich veel te flink voordeed, en 
de uitkeringsinstantie mocht Ankie diverse trainingen door-
lopen. Ze volgde onder andere een cursus mindfulness, tai 
chi light (speciaal voor mensen met bewegingsklachten) en 
leerde mediteren. Die trainingen en cursussen brachten haar 
veel goeds. Ze heeft onder andere geleerd haar beperking 
te aanvaarden, grenzen aan te geven en een positieve kijk 
op het leven te houden. Denk niet dat ze ‘zweverig’ is. Ankie 
staat met beide benen op de grond en heeft een positieve 
kijk op de wereld. Ze zegt ook dat als je positiviteit de wereld 
instuurt, je dat ook terugkrijgt. 

TENS
Vervolgens volgde Ankie een traject ‘Omgaan met chro-
nische pijn’. Haar hulpvraag: ‘Accepteren van mijn lichaam 
en de pijn zoals die nu is’, gaf opening om met behulp van 
diverse therapievormen richting te geven aan haar ‘nieuwe’ 
leven. Ze accepteert en aanvaardt nu pijn zoals die is. 
Naast het volgen van cursussen en het traject is Ankie ook 
begeleid naar een pijnpoli. Daar voerde ze goede gesprek-
ken en werd geholpen met pijnstillers en ze maakt nu 
gebruik van een TENS-apparaat (Transcutane Elektrische 
Neuro Stimulatie), een apparaat dat stroomstootjes afgeeft 
en daardoor pijn ‘afleidt’. 
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In de prentenboeken die ik kreeg voor mijn Eerste Heilige 
Communie stond het nog: de brede weg voert naar de hel, 
het smalle pad, met veel hindernissen, brengt je uiteindelijk 
naar de hemel. Op een kind van zes jaar maakt dat veel 
indruk! Vooral als je breed gelijk stelt met gemakzucht, ver-
leiding en meer van die dingen, waar je op een katholieke 
meisjesschool bijna dagelijks mee bang gemaakt werd. Maar 
wiens levenspad is alleen maar recht en breed en omzoomd 
met bloemen en vruchtbare graanakkers? We komen toch 
allemaal hobbels tegen die we niet kunnen ontwijken maar 
die we, liefst blijmoedig, moeten zien te overwinnen of des-
noods maar met ons mee moeten slepen? En verleidingen 
zijn er toch ook om eens heerlijk los te kunnen gaan. Ik 
genoot tenminste vanmorgen bij het ontbijt van een kopje 
‘süsse Versuchung’ thee, daar lijkt me niets mis mee.

Een troost is dat juist het bewandelen van het smalle pad 
intense vreugde kan opleveren. Neem nu de kronkelpaden 
over alpenweiden en langs bergwanden en heldere meer-
tjes. Ik mocht er deze zomer weer mijn weg zoeken. Na een 
periode van herstel en oefentherapie bleek mijn heup weer 
sterk genoeg om al klauterend en zoekend naar evenwicht 
te genieten van een adembenemend landschap. Over grote 
keien, dikke, kronkelende boomwortels, glibberige modderige 
afdalingen, mijn voeten met zorg neerzettend en af en toe 

geholpen door mijn wandelstok. 
Al mijn hele leven ervaar ik het plezier en de beloning na, 
zelfs al tijdens, de lichamelijke inspanning bij het wandelen 
en trekken door de Alpen. Het lijkt heel dubbel. Je sjouwt je 
in het zweet, je benen, je rug, alles gaat pijn doen en je hart-
slag stijgt, evenredig aan de overwonnen hoogtemeters, naar 
waarden ver boven de honderd. En toch voel het heerlijk om 
te ervaren dat je nog ‘eigenlijk wel sterk’ bent, als je op je 
stevige wandelschoenen door de natuur stapt. Een dergelijk 
tochtje doet meer voor je dan zes weken oefentherapie in de 
sportzaal. Ga maar na. Je traint je evenwicht, je bovenbenen, 
je kuiten, je hamstrings, je enkels, ja, zelfs je rug, die zich los 
van apparaten en op eigen kracht vrij kan bewegen. Af en 
toe stil staan en op adem komen, om je heen kijken en ge-
nieten van de stilte en het landschap om je heen of onder je. 
Zo ver weg kunnen kijken, over de bergtoppen (als je geluk 
hebt scherp afgetekend tegen de blauwe lucht), de weiden 
vol bloemen en vlinders is een van mijn grootste genoegens.

Natuurlijk zie ik daarboven ook mensen 
die ouder zijn dan ik. Met twee stokken 
schuifelen ze gedisciplineerd tegen de 
(wat bredere) onverharde bergpaden 
omhoog. Wat vaker pauzerend, slokje 
water, kijken naar een bloemetje of kin-
deren die onbekommerd door de wei-
landen rennen. Hoe dan ook, met mijn 
66 scoliosejaren kan ik alleen 
maar dankbaar zijn en ook wel een  
beetje trots op mezelf dat het deze 
zomer weer lukt! Ik voel me een  
bevoorrecht mens. Grüss Gott!

Annelies

Creativiteit
De afgelopen jaren heeft Ankie als zeer waardevol ervaren.
Hoewel haar leven compleet anders is dan voorheen, haalt 
ze nu veel meer voldoening uit alles wat ze doet. Ze kan nu 
doen wat ze wil en zijn wie ze wil zijn en ze kan haar gren-
zen aangeven. Ze is vrijwilligerswerk gaan doen en werkt als 
gastvrouw in een ontmoetingscentrum voor mensen die met 
kanker te maken hebben. Ze vindt dat heel mooi om te doen 
en ziet het als levensdoel: mensen voor een tijd een stukje 
begeleiden. 

Door het volgen van cursussen en therapieën heeft ze nieu-
we kanten van zichzelf ontdekt. Ze is creatief en schildert 
niet onverdienstelijk. De ontdekkingstocht is nog niet afgelo-
pen. Wie weet komen nog andere talenten bovendrijven. 

Soms staat Ankie wel eens stil bij de toekomst. Wat over 
tien jaar, wat over vijf jaar? Toch weet ze dat ze in het NU 
moet leven, nu de dingen moet doen die je wilt en kunt doen. 

Ankie’s advies voor iedereen: ‘Zoek afleiding in dingen waar 
je plezier in hebt, blijf bewegen!’ En haar belangrijkste tip:  
‘Wees lief voor je rug. Zie je rug niet als je vijand.’ 

Ankie nam ook contact  op met de Vereniging van 
Scoliosepatiënten, omdat ze informatie van en over 
‘oudere’ mensen mist die in het verleden geopereerd 
zijn aan een scoliose. Er is weinig te vinden op inter-
net of in andere media. Daar filosofeerden we even 
over. Is dat zo en hoe zou dat komen? Is het omdat de 
‘oudere’ generatie misschien wat bescheidener is en 
minder op de voorgrond treedt dan de jongere? 
Wilt u uw ideeën daarover ook eens kwijt, aarzel dan 
niet contact met de vereniging op te nemen!
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Het smalle pad
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