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MONIQUE WIJNEN

HOOFDREDACTEUR

MONIQUE.WIJNEN@LAKERVELD.NL 

NIEUW JAAR, NIEUWE KANSEN
Jeetje, lieve mensen, we zitten alweer aan het eind van 2015. Wat was dit 
in alle opzichten een ongelofelijk onrustig jaar. Om te beginnen met de hele 
overheveling van zorgtaken vanuit de landelijke politiek naar de WMO, wat 
zeker niet vlekkeloos is verlopen en waardoor veel mensen nog steeds in 
onzekerheid zitten en/of financieel in de klem door torenhoge zorgkosten. 

De Participatiewet die begin dit jaar van kracht ging. Volgens staatssecretaris 
Jetta Klijnsma loopt het bedrijfsleven voor op het vastgestelde aantal ba-
nen dat zij nu eind 2015 gecreëerd moet hebben voor werknemers met een 
arbeidsbeperking. We zijn benieuwd naar jouw mening. Heb jij het idee dat 
het bedrijfsleven bewuster is van de kwaliteiten van werknemers met een 
beperking en bereid is jou aan te nemen? 

Waar we allemaal al jaren naar uitkijken: de ratificatie van het VN-verdrag, 
is nog steeds niet gebeurd. De angst voor een claimcultuur en hoge kosten 
lijkt de weg naar gelijke rechten voor mensen met een beperking in de weg te 
staan. De vraag is: hoeveel hebben alle debatten en onderzoeken al gekost? 
En is het niet een kwestie van gewoon doen en er samen uitkomen? 

Dan hebben we de onrust in het Midden Oosten. Er zijn al zoveel onschul-
dige mensen omgekomen. Syriërs vluchten massaal naar Europa. Voor een 
paar maanden geleden, na het ‘aangespoelde’ jongetje voor de Turkse kust, 
waren zij over het algemeen meer dan welkom. Nu, mede door de aanslagen 
in Parijs, is dit niet meer het geval. Er heerst onrust, angst en wantrouwen. 
Hoe gaan we om met deze veranderingen en onzekerheden, ook binnen je 
eigen familie, gezin en jezelf? Ik heb hiervoor geen zinnig antwoord. Wellicht 
is het naïef maar ik probeer me vooral ook te focussen op de mooie dingen in 
het leven en de mogelijkheden en kansen die er liggen. Mijn zwangerschap, 
die voorspoedig verloopt, helpt hier gelukkig enorm bij en ook het maken van 
Support Magazine. 
Een ieder die we interviewen heeft een pittig verhaal met daarin verschillende 
fasen van onrust en onzekerheid, en hebben moeten dealen met veranderin-
gen. Het is fantastisch om te zien hoe veerkrachtig een ieder is. Ik ben er trots 
op dat we deze verhalen met jou mogen delen. 
In dit sportieve nummer lees je hoe hard het werken is om de top in sport te 
bereiken en te behouden, hoe twee rollende boksers hun kop leegmaken, en 
welke producten en diensten er ontwikkeld worden om mensen nog mobieler 
en zelfredzamer te maken. Daarnaast informeren we je ook over een metho-
de dat de hersencellen traint om nieuwe verbindingen te maken en over het 
initiatief dat twee dames gestart zijn 
om te voorzien in erotische zorg. 
Weer een afwisselend nummer dus, 
boordevol artikelen van mensen die 
kansen zien en grijpen. De redactie 
van Support Magazine wenst jou 
fijne feestdagen en een goed nieuw 
jaar vol kansen! 
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De F5 Corpus VS en de F5 Corpus zijn de meest innovatieve elektrische rolstoelen 
van Permobil tot nu toe. De nieuwe serie is gebouwd op bijna 50 jaar ervaring in het 
bedienen van gebruikers overal ter wereld en levert uitmuntende mogelijkheden dankzij 
het starre chassis en de onafhankelijke vering met vierwielaandrijving. Het zitcomfort en 
het aanpassingsvermogen van het Corpus-zitsysteem zorgt voor meer mogelijkheden voor 
revalidatie en is nu ook verkrijgbaar als een verticale staander. De verbeterde service-
mogelijkheden en een compact ontwerp zorgen voor een eenvoudiger onderhoud. 
Alles tezamen creëren de F5 Corpus VS en de F5 Corpus kansen voor u - doordat ze 
beiden state-of-the-art oplossingen bieden. www.permobil.com

Less chair.
More you.
De nieuwe F5 Corpus
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Ieder mens heeft recht op seks
Vaak niet gestoord door enige kennis heeft bijna ie-
dereen er wel een oordeel over: erotische zorg. Het 
taboe wil er maar niet af. Terwijl het bij escortzorg 
toch vooral draait om iets waardevols: aandacht, 
genegenheid en intimiteit. “De vrouwen die ik laat 
langskomen houden rekening met mijn zwakke 
gezondheid.”
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Op de motor dankzij een prothese
Bert Pot verloor na een ernstig ongeluk zijn hand 
en dacht nooit meer te kunnen motorrijden. Er 
volgde een moeizame gang door protheseland, die 
gek genoeg zijn leven verrijkte. Nu maakt hij verre 
motortochten, is demopatiënt en geeft voorlichting 
aan schoolkinderen. “Revalidatie is een leerschool 
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op.” 

Pag. 22

Wegwijzer naar aangepaste sport
Vind met een beperking maar eens een-twee-drie 
een geschikte sportvereniging. Bestaat er wel zo’n 
club en is daar wel voldoende kennis van aan-
gepast bewegen? Het sportloket Uniek Sporten 
bemiddelt bij deze zoektocht. 
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REDISCOVER YOUR LIFE

Genny Mobility de� niëert nieuwe mobiliteit 
voor mensen met een handicap.
De ‘Active Power Wheelchair’

“Wat een verbetering van kwaliteit   
  van leven. Helemaal geweldig!”
  -klanten over Genny

Genny Mobility Nederland

088 0123090
www.gennymobility.nl
info@gennymobilitynederland.nl

Bezoekadres:

De Bloemendaal 5
5221 EB
‘s-Hertogenbosch

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Als zorgverlener wilt u het beste voor uw 
cliënten en voor uw medewerkers. Kunt u uw 
cliënten optimale zorg bieden en tegelijkertijd 

het werk van uw medewerkers zo veilig en 
prettig mogelijk maken? Ja, dat kan. Met de 
transfer en hygiëne producten van Lopital. 

Ergonomisch verantwoorde kwaliteitsproducten 
die uw cliënten en uw medewerkers comfort en 
bewegingsvrijheid bieden. Life without limits. 

Voor minder doen we het niet.

Bel of mail ons gerust voor meer info of 
een vrijblijvende afspraak.

www.lopital.nl

‘Kan niet’ 
bestaat niet
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Ze is pas 24 jaar, maar Mariska Beijer is alweer zeven 
jaar een vaste waarde in het Nederlandse rolstoelbas-
ketbalteam. De Paralympische Spelen van Beijing 2008 
kwamen voor haar net te vroeg, maar daarna was ze niet 
meer weg te denken uit de ploeg. De boomlange center 
is belangrijk in de verdediging én zorgt aanvallend voor 
de meeste punten. En naast haar successen met Oranje 
maakte Mariska de laatste jaren ook furore in de Ver-
enigde Staten; hét basketballand bij uitstek.

“In Amerika ben ik gegroeid
als basketbalster
en als mens”

Mariska wordt geboren in Den 
Helder. Op tweejarige leeftijd breekt 
ze haar bovenbeen, maar het gips 
wordt te strak aangebracht, waar-
door haar rechtervoet min of meer 
afsterft en moet worden geampu-
teerd. Daarnaast heeft ze dystrofie in 
haar linkerbeen door een skiongeluk. 
Bij JBC/Noorderhaven in het dicht 
bij Den Helder gelegen Julianadorp 
doet ze haar eerste ervaring op als 
rolstoelbasketbalster. “Ik was meteen 
verkocht. Lekker beuken, flink er 
tegenaan; dat was wat ik wilde.”

“Als center is het mijn taak om die 
ballen erin te gooien. Dat is een 
belangrijk onderdeel van het spel-
letje, maar daar ben ik aan gewend 
geraakt”, erkent ze. “Maar ik zie 
mezelf niet als dé belangrijkste in het 
veld; ik ben een schakel in het team. 
Ook ik heb wedstrijden dat het niet 
loopt en dan is er altijd wel iemand 
anders die de bal erin gooit. Ook als 
het niet goed gaat als team, kunnen 
we ook op individuele kwaliteit de 
winst binnen halen.” Haar lengte is 
zeker in Mariska’s voordeel; in het 
veld torent ze vaak hoog boven de 
tegenstanders uit. Toch is ze niet 
zo groot: “Ik ben maar 1,76 meter, 
maar ik heb een groot bovenlijf ten 
opzichte van mijn benen.”

WERELDTOP
Het Nederlands vrouwenteam is 
toonaangevend in het internationale 
rolstoelbasketbal. Oranje is één van 
de eerste ploegen die fulltime met 
elkaar traint. Mariska: “En onze 
coaches (bondscoach Gertjan van der 
Linden en assistente Irene Sloof, red.) 
houden ons altijd scherp. Gertjan wil 
altijd het beste, ook in de wed-
strijden waarvan we vooraf weten 
dat we ze zullen winnen. Op ieder 
toernooi heb je wel één of twee van 
die wedstrijden. En ik vind het dan 
ontzettend lastig om gefocust te blij-
ven. Ik speel liever tegen moeilijke 
tegenstanders, dan speel ik echt op 
mijn niveau. Tegen dat soort ploegen 
laten we als team ook ons beste spel 
zien.”

Sinds 2010 woont Mariska op 
Papendal, waar het aantal trainingen 
opgeschroefd is van drie keer per 
week naar fulltime. Aanvankelijk 
combineerde ze het basketballen nog 
met een studie, maar in de aanloop 
naar Rio 2016 gaat dat niet. “We 
werken met het hele team fulltime 
toe naar de Spelen”, zegt Mariska. 
“Maar toen ik net op Papendal 
woonde, wilde ik toch een studie 
doen. Op de Hogeschool van Am-
sterdam heb ik drie jaar sportmar-
keting gedaan. En daarna ruim twee 
jaar in Amerika.”

SUPERSTER
Amerika. Het beloofde basketbal-
land. Oók voor rolstoelbasketbal. De 
assistent-coach van de Amerikaanse 
rolstoelbasketbalvrouwen benaderde 
Mariska al voor de Paralympische 
Spelen van Londen 2012. Hij is ook 
de hoofdcoach van de Whitewater 
Warhawks, het team van de Univer-
sity of Wisconsin-Whitewater. “Ik 
ben het gesprek met hem aangegaan, 
het klikte met hem en de spelers 
en na Londen heb ik de knoop 
doorgehakt”, kan ze zich herinne-
ren. “Waarom ik er naartoe wilde? 
Waarom niet! Ik heb er niet over 
getwijfeld. Wat me enorm aansprak, 
was hoe de sport leeft. En ik kon 
daar fulltime sporten én studeren. 
De Johan Cruijff University werkte 
hier ontzettend goed mee, maar ik 
was hier onderdeel van de zesjescul-
tuur. Ik kon niet alle vakken volgen 
omdat ik moest sporten. In Amerika 
haal ik alleen maar negens en tienen, 
omdat alles erop afgestemd is dat 
je zowel fulltime kunt sporten als 
studeren.”

Om in het schoolteam te mogen 
basketballen, is het zelfs verplícht 
om fulltime te studeren. Waar vier 
vakken voldoende is, deed Mariska 
zes, zeven vakken per semester, 
zodat ze sneller af kan studeren. Met 
resultaat, want ze zal haar vierjarige 
studie binnen drie jaar afronden. 
“Het vraagt wel wat van je”, erkent 
ze. “Mijn wekker staat gemiddeld 
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om vijf uur, om zes uur begint de 
training, vanaf negen uur heb ik les 
tot vier uur, of soms wel half acht. 
En tussendoor heb ik nog kracht-
training, moet ik huiswerk maken. ’s 
Avonds lig ik om acht uur, half negen 
in bed. Want de volgende dag moet 
ik weer om vijf uur op.”

STERRENSTATUS
Haar status als rolstoelbasketbalster 
geeft Mariska in Wisconsin aanzien. 
Ze wordt door het team binnenge-
haald als dé nieuwe superster en 
krijgt bijvoorbeeld voorrang in de 
kantine van medestudenten die haar 
herkennen als rolstoelbasketbalster. 
Dat de Warhawks in het eerste jaar 
dat Mariska meespeelt direct natio-
naal kampioen worden, draagt daar 
zeker aan bij. In 2014 prolongeert 
de ploeg de Amerikaanse titel. “De 
sport leeft daar enorm”, zegt Maris-
ka. “Mensen komen bewust naar een 
wedstrijd van ons kijken, ze vinden 
dat gaaf. En er zitten echt heel veel 
mensen in de hal als wij spelen. Het 
is totaal anders dan in Nederland. Ik 
heb daar als rolstoelbasketbalspeler 
de status en het aanzien van een 
topsporter.”

Als speelster heeft Mariska in White-
water een iets andere rol. “Ik was 
daar een soort combinatie center/
guard. Ik moest de bal ook brengen, 
passen en dan mijn ‘center-ding’ 
doen: verdedigen of scoren”, legt ze 

uit. “Daardoor ben ik veelzijdiger ge-
worden. Eerst kreeg ik alleen de bal 
om te schieten, maar nu kan ik ook 
dribbelen en passen. Daardoor is het 
voor de tegenstander nog lastiger om 
in te schatten wat ik ga doen.”
Ook als persoon groeit Mariska 
enorm in Amerika. Ze vertelt: “Ik 
voelde me eerst niet op mijn gemak 
in een groep mensen; ik was wat 
teruggetrokken. In Amerika werd ik 
echt in het diepe gegooid; ik kende 
niemand en moest leren vrienden te 
maken. Ik moest gesprekken aan-
gaan, mijn gevoelens delen met men-
sen die ik niet zo goed ken. Ik ben 
een stuk minder stil dan voorheen.”

RIO 2016
De komende maanden zit Mariska 
met het Nederlandse team weer 
intern op Papendal. Om maar zoveel 
mogelijk samen te zijn, te trainen 
en toe te werken naar dat ene doel: 
goud op de Paralympische Spelen. 
“Heel veel herhalen, heel veel doen. 
Dat hebben we nodig om beter 
te worden”, zegt ze. “We moeten 
blijven groeien zoals we de laatste 
jaren doen. We kunnen individueel 
nog beter worden, waardoor we ook 
als team groeien. We hebben nu een 
selectie waaruit we drie gelijkwaar-
dige teams kunnen maken die tegen 
elkaar wedstrijdjes spelen. Daar 
worden we allemaal beter van. Ik wil 
goud winnen in Rio en verwacht ook 
dat we dat kunnen. We geloven in 

elkaar. En ik zou niet weten wat we 
anders of beter kunnen doen om nog 
sterker te worden.”

Hoewel alle pijlen voor 2016 gericht 
zijn op Rio de Janeiro, kriebelt het 
wel om weer naar Amerika te gaan. 
“In de zomer was dat anders, maar 
nu het studiejaar weer begonnen is, 
zou ik graag daar naartoe gaan. Maar 
Rio gaat absoluut voor. Na de Spelen 
ga ik terug naar Whitewater om af te 
studeren. Dat zal dan zo’n vijf maan-
den zijn”, zegt Mariska. “Dan heb ik 
mijn studie marketing afgerond. Ik 
wil mijn kennis in gaan zetten om 
rolstoelbasketbal beter op de kaart 
te zetten. Pas als mensen het zien, 
snappen ze hoe leuk de sport is. Nu 
hoor ik vaak ‘wat leuk dat je dat 
kunt’ als ik vertel dat ik rolstoelbas-
ketbal doe. Terwijl het gewoon een 
gave, harde sport is. Ik wil helpen 
om dat beeld te veranderen.”
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De woning van...

Filmliefhebber Jesse Pieterse (34) werkt niet alleen in een bioscoop, hij heeft 
ook een eigen homecinema in zijn Fokuswoning. “Ik ben gek op films”, vertelt 
Jesse, “altijd al geweest. Vroeger was ik vaak te vinden in de videotheek, ik 
kocht allerlei video’s, nam films op van tv en kwam met grote regelmaat in de 
bioscoop. Ik kon mijn geluk dan ook niet op toen ik in 2001, naast mijn oplei-
ding toegepaste communicatiewetenschap, kon gaan werken als servicemede-
werker en operateur in de bioscoop van Enschede.” In 2003 leek het er even op 
dat hij niet meer zou terugkeren op zijn werkplek. “Ik dook in een recreatieplas 
en hoorde ‘krak’. Drie weken heb ik in het ziekenhuis gelegen en daarna heb ik 
twee jaar gerevalideerd in Het Roessingh.”
In het ziekenhuis komt hij een cliënt tegen van Fokus die vertelt over zijn 
woning met de 24-uurs assistentie. “Ik vond het een mooi verhaal, maar dacht 
en hoopte, net als mijn moeder: ‘ach… het komt nog wel goed en dan is dit al-
lemaal niet nodig.’ Mijn vader daarentegen is meteen gaan informeren en heeft 
ervoor gezorgd dat ik op de wachtlijst kwam te staan. Hierdoor kon ik gelukkig 
meteen na mijn revalidatieperiode mijn Fokuswoning betrekken.”
Van een 100 procent gezonde jongen werd Jesse door zijn hoge dwarslaesie 
van de ene op de andere dag afhankelijk van anderen bij dagelijkse dingen als 
opstaan, douchen, aankleden, eten en naar bed gaan. “In het begin zag ik best 
op tegen de assistentie van Fokus. De ADL’ers hebben veelal geen opleiding 
in de zorg, dus ja wat kun je verwachten? Maar al snel merkte ik dat zij net 
zo handig waren in het uitvoeren van de ADL-taken als de verpleegkundigen 
in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Het wennen aan een team van 
25 ADL’ers vond ik een moeilijk proces. Nu vind ik die hoeveelheid ADL’ers 
eigenlijk wel fijn. Juist die wisseling van mensen zorgt ervoor dat je elkaar niet 
te vaak ziet en dus altijd iets te praten hebt tijdens de assistentieverlening. Ik 
ben erg tevreden. Net na mijn ongeluk werd ik het liefst geholpen door mijn 
ouders. Ik kan me de eerste Kerst fijn en veilig bij hen nog goed herinneren. 
Nu is dit juist andersom. Komende Kerst nodig ik hen weer gezellig hier uit. 
Ze blijven meestal ook slapen en ik vind het dan prettiger om door de ADL’ers 
geassisteerd te worden zodat ik met mijn familie weer een ‘gewone’ relatie kan 
hebben. Dat ‘gewone’ vind ik mooi aan Fokus. Je wordt niet als ‘gehandicapte’ 
apart weggezet, nee je doet gewoon mee. Ik rol zo het plein op om een terrasje 
te pakken, heb mijn werk bij de bioscoop in aangepaste vorm kunnen hervatten 
en thuis kan ik gewoon ongestoord heerlijk met kameraden een film kijken op 
het twee meter grote filmdoek in mijn woonkamer. Ik heb de regie en privacy.” 

Jesse Pieterse 

ALS CLIËNT VAN FOKUS WOONT U IN UW EIGEN 

HUURWONING. FOKUS VERLEENT ASSISTENTIE BIJ 

ALGEMENE DAGELIJKSE LEVENSVERRICHTINGEN, 24 

UUR PER DAG, ZEVEN DAGEN IN DE WEEK. U BEPAALT 

ZELF WANNEER EN WAARVOOR U ASSISTENTIE 

INROEPT. OP RUIM 100 PLAATSEN ZIJN ER ZO’N 1400 

FOKUSWONINGEN, VAN GRONINGEN TOT MAASTRICHT 

EN VAN ENSCHEDE TOT ROTTERDAM.

DEZE PAGINA WORDT U AANGEBODEN DOOR FOKUS WWW.FOKUSWONEN.NL

FOTO’S: RICHARD VAN HERWAARDEN

“Mijn ruime 
appartement 

bevindt zich in 
een voormalige 

textielfabriek in 
hartje Enschede. 
Hoe super is dat!”
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Vind met een beperking maar eens een-twee-
drie een geschikte sportvereniging. Bestaat er 
wel zo’n club en is daar wel voldoende kennis 
van aangepast bewegen? Het sportloket Uniek 
Sporten bemiddelt bij deze zoektocht. “Ik ben 
nu al heel goed in de houdgreep en heupworp.”

“Ik wil graag sportief zijn, lenig en 
sterk”, vertelt Morgan (13), die wat 
tijd nodig heeft om uit zijn woorden 
te komen. Morgan heeft een autisti-
sche stoornis, waardoor hij niet snel 
informatie kan verwerken en wat 
meer tijd nodig heeft om instructies 
te begrijpen. Judo leek hem erg leuk. 
Maar waar vind je een judover-
eniging die een autistische jongen 
toelaat en deskundig kan begeleiden?
Zijn lerares Chantal Migo kwam 
met een oplossing. Ze wist van het 
bestaan van een speciaal sportloket 
voor mensen met een beperking 
Uniek Sporten en heeft een centrale 
rol gespeeld bij de bemiddeling. 
Toen was het snel gepiept, vertelt 
zijn vader: “We gingen nog dezelfde 
dag bij een club kijken, waar Morgan 

“Doorslaggevend is wat de potentiële 
sporter wel kan”, legt Arjo uit. “Wij 
doen vervolgens suggesties en raden 
aan om eens te gaan kijken bij een 
vereniging.” Desgewenst krijgen de 
aanvragers ook adviezen over even-
tuele financiële ondersteuning, een 
maatjesproject of eventuele techni-
sche aanpassingen en hulpmiddelen 
die benodigd zijn.
Een andere service van Uniek Spor-
ten is verenigingsadvies. Het betreft 
ondersteuning aan sportverenigingen 
bij de aanvraag van subsidies en het 
toegankelijk maken van accommo-
daties. Ook wordt nauw samenge-
werkt met diverse sportbonden bij 
de opleiding van coaches. Zo zijn er 
bijvoorbeeld cursussen hoe om te 
gaan met kinderen met een beper-
king. Van onwil bij verenigingen 
merkt Arjo niets. “Er is meer sprake 
van onwetendheid. Zo van: dit horen 
wij ook te doen maar hoe pak je 
zoiets aan?”

PARADEPAARDJE
Het sportloket rekent geen kosten 
voor de bemiddeling. Dat is moge-
lijk doordat het wordt gefinancierd 
door onder meer gemeenten. Het 
sportbudget staat wel onder druk, 
maar Arjo verwacht geen al te grote 
problemen. Voor de komende jaren 
is er door de overheden nog voldoen-

Wegwijzer naar 
aangepaste sport

meteen kon proefdraaien.” Morgan: 
“Ik kreeg een judopak te leen en 
mocht op de mat. We moesten de 
meester nadoen: vastpakken van de 
kraag, judotrucjes, valoefeningen.”

LEREN DOORZETTEN
Uniek Sporten is een sportloket dat 
mensen met een beperking in contact 
brengt met een geschikte sportaan-
bieder. Van kinderen tot senioren 
met een lichamelijke of verstan-
delijke beperking, een chronische 
aandoening of gedragsproblematiek. 
Arjo Wijnhorst is het bureau gestart, 
omdat deze doelgroep slecht op de 
hoogte was van aangepaste vormen 
van sport en bewegen. “Ze weten 
vaak niet van het bestaan of hoe ze 
zo’n vereniging moeten vinden.” 

de geld gereserveerd. Ook biedt de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) nog een mogelijkheid. “Doel 
van die wet is om de participatie te 
verhogen. Dat kan prima via sport en 
dat is toch bij uitstek wat wij doen.”
Het paradepaardje van Uniek Spor-
ten is een eigen digitaal platform. Via 
website en een app kan iedereen met 
een druk op de knop zien waar in de 
nabije omgeving met een beperking 
kan worden gesport. Je kunt kijken 
welke sporten er zijn, filmpjes van de 
sport bekijken en de locatie, tijden en 
contactpersonen vinden. Stap twee 
is dat je in contact kunt komen met 
een sportaanbieder en sporters die 
daar actief zijn. Het digitale platform 
wordt nu samen met het Fonds 
Gehandicaptensport en NOC*NSF 

Uniek Sporten helpt bij het zoeken. 
Daarnaast biedt het ondersteuning 
aan sportaanbieders. “Wij werken 
samen met diverse partners in onder 
meer (speciaal) onderwijs, zorgin-
stellingen en revalidatiecentra.” Arjo 
weet waar hij mee bezig is. Hij zit 
zelf in een rolstoel, speelt vanaf zijn 
kindertijd rolstoelhockey en heeft 
dit op hoog niveau beoefend. “De 
sport heeft mij veel opgeleverd”, 
vertelt hij. “Ik heb leren doorzetten, 
teleurstellingen verwerken en een 
passie gevonden. Dat plezier wilde 
ik ook andere mensen gunnen.” Wat 
Arjo eigenlijk met Unieke Sporten 
doet, is het wegnemen van drempels 
om sport en beweging voor ieder-
een toegankelijk te maken. “Het 
sluit volledig aan bij het programma 
‘Grenzeloos Actief’ van het  Ministe-
rie van VWS.”

VERENIGINGSADVIES
Een bemiddeling gaat als volgt te 
werk. Iemand klopt aan bij Uniek 
Sporten. Er wordt gevraagd welke 
sport hij zou willen beoefenen. Een 
teamsport? Of individueel, mis-
schien wil hij wel rolstoelschermen? 

uitgerold over Nederland om zo nog 
meer mensen met een beperking aan 
het sporten of bewegen te krijgen.

MEER ZELFVERTROUWEN
Zijn vader zag al gauw dat het met 
de begeleiding van Morgan wel 
snor zat. “Er waren maar liefst drie 
begeleidende docenten. Dat is heel 
goed, zo is er voldoende zicht op 
de groep. Ze deden de oefeningen 
ook heel geduldig voor en lieten de 
kinderen samenwerken maar ook 
individueel stralen.” Voor Morgan 
verwacht hij veel goeds. “Morgan 
heeft nogal moeite met sociale 
situaties, contacten leggen. Dankzij 
judo ontdekt hij nu een talent op een 
ander gebied. Hij kan groeien in zijn 
ontwikkeling en meer zelfvertrou-
wen krijgen, weerbaar en sterker 
worden.” Pestgedrag was voor vader 
en zoon geen motivatie. “Morgan 
staat zijn mannetje, maar het is wel 
goed dat hij leert incasseren en zich 
met mate te verweren.”
Inmiddels heeft Morgan drie judoles-
sen achter de rug en de smaak flink 
te pakken. “Ik ben al heel goed in de 
houdgreep en heupworp.” Ster-
ker dan zijn vader hoeft hij niet te 
worden, maar de gele band vindt hij 
een mooi doel. Nu draagt hij nog de 
witte band (6e kyu) van een begin-
nende judo-er. En misschien wel ooit 
naar de Olympische Spelen, oppert 
zijn vader. “Nee”, zegt Morgan, “dat 
hoeft niet, ik wil alleen maar goed in 
judo worden.”

MEER INFORMATIE?

WWW.UNIEKSPORTEN.NL
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Kortgeleden kwam het boek Revalideren is 
leren van Inge Vuijk uit. De 260 pagina’s daar-
van vormen samen een handboek voor de ‘pro-
fessionals’ in de zorg. Tegelijkertijd is het een 
pleidooi voor lerend zelfonderzoek bij zowel 
revalidant, partner en mantelzorger. 

Ooit werkte Inge Vuijk als fysio-
therapeute in de frontlinies van de 
revalidatie. Vele diagnosegroepen, 
zoals dwarslaesie-patiënten, mensen 
met restschade na een hersenbloe-
ding, kinderen met een al dan niet 
aangeboren beperking; zij maakte 
het allemaal mee. Later werd Inge 
manager op de Academie voor 
Ambulancezorg waar ambulanceper-
soneel wordt opgeleid. Eén van haar 
taken daar was het innoveren van 
het onderwijs.  Daardoor raakte zij 
geïnteresseerd in juist die onderwijs-
principes, waarmee mensen zich 
dingen doeltreffend eigen kunnen 
maken. Deze interesse zou leiden 
tot het oprichten van haar Rehab 
Academy.  

LEREN OMGAAN MET 
RESTVERSCHIJNSELEN
Inge: “Revalidatie houdt volgens mij 
ook in dat je je af gaat vragen: Wat 
is mijn manier om mijzelf weer dingen 
eigen te maken? Om dingen te leren? Na 
een diagnose dwarslaesie bijvoorbeeld 
moet je je leven weer op de rit zien 
te krijgen. Nu is het binnen de revali-
datie handig dat je in eerste instantie 
de professionele therapeut volgt, om-
dat die eerste revalidatie-oefeningen 
bewezen hebben bij te dragen aan 

gaan ontdekken en oplossingen te 
vinden. Langzamerhand probeer je 
als opleider dat referentiekader van 
de revalidant uit te breiden. Na ieder 
leermoment ga je als opleider met 
de revalidant, soms aan de hand van 
video-opnamen, de ontwikkelingen 
analyseren en geef je feedback.”

BIJL 
Is de aanpak van Rehab Academy de 
bijl aan de wortel van de revalidatie-
zorg in Nederland? 

“Absoluut niet”, stelt Inge. “De door 
ons voorgestane werkwijze kan, als 
deze geïntegreerd zou worden in de 
algemene en specialistische revalida-
tie, wel een aanvulling zijn die heel 
mooie mogelijkheden biedt.”

Revalideren is leren
Prijs: € 29,95
ISBN 978-90-822153-1-1

Aldoende leren 
revalideren

je herstel. Waar het mij om gaat, is 
hoe je om leert gaan met de restver-
schijnselen. Hoe manifesteer jij jezelf 
ten aanzien van je  omgeving? Wat 
is jouw specifieke manier van leren, 
waardoor je zelf tot oplossingen 
komt en niet meer afhankelijk bent 
van een zorginstelling of therapeut? 
Vaak zie ik dat mensen na die eerste 
revalidatieronde volledig afhankelijk 
zijn geworden van de zorg. Omdat 
ze, met overigens de beste bedoelin-
gen van de professional, alles voorge-
daan krijgen. Ik denk echter dat we 
ook in die eerste fase van revalideren 
de revalidant zouden moeten leren 
om zelf oplossingen te verzinnen. Op 
die manier voorkom je hospitalisatie 
van de revalidant binnen de zorg. 
Dat vraagt wat van de revalidant, de 
professional én de instelling.”

“Allereerst moet de revalidant 
geprikkeld worden om zijn verant-
woordelijkheid te nemen door uit 
zijn comfortzône te komen. Want 
een oncomfortabele situatie levert 
een groter leereffect op dan een 
veilige situatie. Ook de therapeut 
moet zijn comfortzône verlaten. Hij 
moet zijn zorgbril verwisselen voor 
een leerbril en zich verdiepen in hoe 
een revalidant leert en tot zijn eigen 

REHAB ACADEMY VERSUS 
MONIQUE VAN GEMERDEN 
Monique van Gemerden werkte in 
de zorg. Veel tilwerk dus. Dat leidde 
in 2001 tot een hernia. Na een ope-
ratie hield zij daar een Caudalaesie 
(een lage vorm van dwarslaesie) aan 
over. Hoewel ze wel min of meer 
kan lopen, is het gevoel van heup tot 
hiel grotendeels weg. Na drie dagen 
ziekenhuis en tien nabehandelingen 
ging Monique in een administratieve 
functie weer aan het werk. Niks aan 
de hand. Hoewel? In 2009 volgde 
een tweede hernia. Opereren was 
geen optie en Monique kwam in 
het Rotterdamse revalidatiecentrum 
Rijndam terecht. Na een half jaar 
lang drie keer per week revalideren, 
kon ze weer lopen, fietsen en zwem-
men. Eenmaal thuis begon Monique 
zichzelf wéér over te belasten door 
alles zelf te willen doen, geen hulp te 
vragen, et cetera.

Monique: “Op een gegeven moment 
kwam ik via Rijndam in contact met 
Rehab Academy. Ik zat toen net in 
een  neerwaartse spiraal. Deed mijn 
oefeningen niet meer zo secuur 
en negeerde weer al mijn grenzen. 
Rehab Academy werkt onder andere 
met video-opnamen, waardoor je 
heel duidelijk een spiegel voorgehou-
den wordt.  Zo zag ik mijzelf op een 

oplossingen komt. Om hem vervol-
gens daarin te begeleiden. Tenslotte 
moet ook de organisatie zichzelf op 
dat punt heruitvinden, zodat deze 
aanpak binnen de instellingsmuren 
toegepast kan worden.” 

BEDREIGEND
De transitie van (para)medisch ex-
pert naar een op leerproces sturende 
opleider vraagt nogal wat van een 
professional.  

Inge: “Veel professionals hebben zich 
binnen de zorginstellingen gespeci-
aliseerd op hun eigen diagnostische 
terrein. Als je echter gaat werken op 
basis van leerprincipes, zoals we bin-
nen de Rehab Academy doen, dan 
maakt het eigenlijk niet uit wat voor 
diagnose iemand heeft. Het gaat dan 
om de vraag: Ben jij in staat om de 
revalidant uit te dagen tot het nemen van 
zijn eigen verantwoordelijkheid en het 
maken van eigen keuzes?”

“Binnen Rehab Academy laat ik 
de revalidant eerst een ervaring op 
doen in een door mij gearrangeerde 
context. Omdat ik denk dat dit 
de context is waar de revalidant 
op dat moment aan toe is, om al 
lerend nieuwe mogelijkheden te 

video-opname terug als een constant 
helpende factor tijdens bijvoorbeeld 
een maaltijd. Op dat moment pure 
roofbouw op mijn energie. Het zou 
best kunnen dat ik door die houding 
en het mezelf negeren daarin, die 
tweede hernia heb gekregen.”

“Rehab Academy leerde mij rust te 
integreren in werk. En te accepte-
ren dat ik iets mankeer. Door die 
acceptatie accepteer ik nu sneller 
de mij aangeboden noodzakelijke 
hulp. Niet alleen revalidanten komen 
bij Rehab Academy. Ook profes-
sionals zoals een revalidatiearts, 
fysiotherapeuten, et cetera leren 
daar om een revalidant eerst zelf te 
laten ontdekken hoe hij zichzelf kan 
helpen. Door zelf op zoek te gaan 
naar een oplossing, boor je namelijk 
onvermoede krachten in jezelf aan. 
Op een gegeven moment zei Inge: 
‘Morgen gaan we naar Schevenin-
gen en dan zie ik jullie daar. Doei!’ 
Rehab Academy werd op dat mo-
ment gehouden in een boerderij te 
Wateringen. Hoe nu van Wateringen 
naar Scheveningen te komen? Dan 
moet je uit je comfortzône komen en 
je verantwoording nemen. Op derge-
lijke momenten ontdek je dat je veel 
meer kan dan je dacht. Uiteindelijk 
waren we, uiteraard, op de afgespro-
ken tijd in Scheveningen.” 

BO
EK
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Vaak niet gestoord door enige kennis heeft bijna 
iedereen er wel een oordeel over: erotische zorg. Het 
taboe wil er maar niet af. Terwijl het bij escortzorg 
toch vooral draait om iets waardevols: aandacht, 
genegenheid en intimiteit. “De vrouwen die ik laat 
langskomen houden rekening met mijn zwakke 
gezondheid.”

“Kijk, je wilt weleens een vrouw 
vasthouden. Zie je me al op de scoot-
mobiel gaan naar het café? Dat gaat 
’m niet worden. Bovendien kennen 
de vrouwen die ik laat langskomen 
mijn gezondheidstoestand. Ze weten 
dat ik bijna geen lucht meer krijg en 
houden daar rekening mee. Wat ook 
heel goed is, is dat zij alle tijd voor 
je nemen. Het gaat om seks, zeker, 
maar het is tegelijk ook zorg.”

Zoals de meeste mensen, onder wie 
ook veel mensen met een beper-
king, had Ron (53) geen idee van het 
bestaan van erotische zorg. Toen zag 
hij een reportage op televisie. “Ik was 
daar zo van onder de indruk, ik heb 
direct mijn complimenten gestuurd.” 
Zo is het eerste contact gelegd met 
De Ultieme Zorg, een escortbedrijf 
dat zich richt op mensen met een 
beperking die niet in staat zijn een 
relatie aan te gaan. De behoeften die 
vervuld worden, zijn velerlei. Dat va-
rieert van een boswandeling maken 
tot knuffelen en vrijen. Uiteindelijk 
gaat het bij deze zorg om aandacht, 
genegenheid en intimiteit.

SOCIALE KANT
De escortzorg bevalt vrijgezel Ron 
enorm. “We maken altijd een praatje 

Ieder mens
heeft recht
op seks

en er wordt veel gelachen. Die 
sociale kant is voor mij erg belang-
rijk.” Hij is inmiddels vaste klant, 
al kan hij jammer genoeg niet vaak 
van  escortdiensten gebruik maken, 
waarvan de uurprijs gemiddeld 150 
euro is. “Ik leef op bijstandsniveau 
en moet wachten tot ik vakantiegeld 
krijg.” In sommige gemeenten be-
staat er een geldpotje voor erotische 
zorg aan mensen met een beperking. 
Maar door de bezuinigingen wordt 
een dergelijke vergoeding steeds 
moeilijker.

Ron is kortademig en heeft ernstige 
COPD. Alleen al van het loopje naar 
zijn scootmobiel raakt hij afgepei-
gerd. Eerlijk gezegd had hij niet 
gedacht nog in leven te zijn. Hij 
praat openhartig en zonder enig gêne 
over sekszorg. Waarom zou je er 
geheimzinnig over doen? “Het is niet 
raar. Waarvoor zou ik me moeten 
schamen? Iedereen, ook mensen met 
een beperking, heeft behoefte aan 
seks.” Daarom vindt hij het goed 
dat het onderwerp bespreekbaar 
wordt gemaakt. Hij op de foto? Geen 
bezwaar. Maar, let wel, hij werkt 
niet mee aan het zoveelste sensatie-
verhaal.

MASTURBATIELES
Bij de intake gaat De Ultieme Zorg 
niet over één dag ijs. “We willen 
weten wat iemands beperking is”, 
legt directrice Maureen Hellen-
brand uit. “Is een cliënt spastisch of 
epileptisch? Woont hij zelfstandig 
of in een verzorgingshuis? Heeft hij 
medicatie nodig? Ook kijken we 
of er begeleiding of een alarmknop 
aanwezig is. Iemand kan een aanval 
krijgen of uit bed vallen.” Uiteraard 
wordt gevraagd naar de erotische 
wensen? Dat kan seks zijn maar dat 
hoeft niet per se. Cliënten kunnen 
ook met een sekswerker naar het 
strand of gewoon knuffelen. Soms 
krijgen ze masturbatieles.

Merkt Hellenbrand iets van schaam-
tegevoel? “Vrijwel niet bij de mensen 
met een beperking zelf. De proble-
men komen vooral van de familie en 
begeleiding.” Ze geeft een voorbeeld 
van hoe het wel en niet zou moeten. 
“Een vader had een afspraak gere-
geld voor zijn autistische zoon. Die 
jongen kwam laaiend enthousiast in 
de instelling terug. Hij had het tegen 
alle medebewoners verteld. Toen 
vroeg een andere jongen: ‘Mevrouw, 
dat wil ik ook’. Waarop zijn moeder 
zei: ‘Jij hebt die gevoelens niet’. Het 

is niet mijn taak hiervan iets te zeggen, maar ik wilde er 
heel veel over zeggen. Het zijn jongens van 22 jaar, kom 
op zeg, het is om te huilen.”

GEBREK AAN INLEVING
Ook de zorginstellingen zitten dikwijls met de seksuele 
wensen van de bewoners in hun maag. Volgens Hellen-
brand, zelf afkomstig uit de zorg, moet er veel meer aan-
dacht aan worden gegeven. “Iedereen heeft behoefte aan 
een knuffel en liefde in welke vorm dan ook. Besteed hier 
tijdens spreekuren aandacht aan.” Het is goed als instel-
lingen een seksuoloog in de hand nemen. Op voorwaarde 
dat ze wel hun vak verstaan”, zegt ze lachend. “Ik heb 
een seksuologe meegemaakt die de woorden piemel en 
penetreren niet uit haar mond kon krijgen.”

Het grootste misverstand over erotische zorg is wel dat het 
vies wordt gevonden. Het hoort niet, het is onnatuurlijk. 
Hellenbrand kan zich er flink over opwinden. “Mensen 
zouden eens bij zichzelf moeten nagaan: waarom reageer 
ik hier zo egoïstisch op? Waarom mag iemand met een 
beperking niet wat ik wel mag? Wie ben ik om een ander 
dit te willen onthouden?” Het gebrek aan inleving is groot. 
“Het is hoog tijd dat iedereen beseft dat intimiteit en sek-
sualiteit normale zaken zijn, waarop iedereen recht heeft.”

NAZORG
De reacties achteraf vindt Hellenbrand het mooiste van 
haar werk. Ze besteedt veel tijd aan nazorg. “Ik wil vooral 
weten of ze tevreden zijn: de cliënt, familie en ook de 
begeleiding.” Cliënten blijken vaak opmerkelijk veranderd. 
“Sommige zijn dikwijls totaal gestrest of gefrustreerd. Na 
onze zorg voelen ze zich prettiger, meer ontspannen in 
lichaam en geest, en kunnen ze er weer even tegenaan.” 
Een reden te meer om volgens haar de erotische zorg meer 
en beter te vergoeden. 

Intussen is Ron zo onderhand ambassadeur geworden 
voor de acceptatie van erotische zorg. Hij flyert voor De 
Ultieme Zorg en is niet te beroerd om nieuwsgierigen uit 
te leggen wat deze zorg inhoudt. “Laatst trof ik een jongen 
met een dwarslaesie. Hij was van een bouwsteiger geval-
len. Die wist nergens wat van en was een en al oor. Zo wil 
ik begrip kweken voor deze onmisbare hulpverlening.”

MEER INFORMATIE OVER SEKSUELE HULPVERLENING?

WWW.DEULTIEMEZORG.NL
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MAUREEN HELLENBRAND, 

DIRECTRICE DE ULTIEME ZORG 

EN RON
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Handbiker Mischa Hielkema liet eind september tijdens de 42ste 
editie van de Berlijnse Marathon de drievoudig wereldkampioen 
Vittorio Podestra en Paralympisch kampioen Walter Ablinger 
achter zich en ging als winnaar in de H3 klasse over de finish. 
Wellicht kwam dit doordat hij sinds de zomer de Quickie Attitude 
Manual gebruikt.

“Nu ik de nieuwe aankoppelbike in 
de schuur heb staan merk ik dat ik 
voor een boodschap niet meer de 
auto pak, maar de Attitude.” De At-
titude Manual heeft Mischa dan ook 
blij verrast. “Ik had al eens eerder een 
aankoppelbike gehad, maar het was 
zo’n gedoe om deze aan te koppelen 
dat hij eigenlijk altijd in een hoek 
van de schuur heeft gelegen. Toen 
Sunrise Medical, het bedrijf dat mijn 
sponsort, me in juli vroeg of ik de At-
titude wilde uitproberen, reageerde 
ik welwillend maar ik had nog het 
beeld van die vorige in gedachte. 
Ik had toen niet verwacht dat ik er 
zoveel gebruik van zou maken. Dit 
komt doordat hij in slechts een paar 
seconde aan te koppelen is. Aan de 
rolstoel zijn twee palletjes gemaakt 
waar de bike in klikt, vervolgens 
maak je nog een extra beugel vast 
voor de veiligheid en biken maar.”

STOER
Ook handig vindt Mischa de extra 
wieltjes onder het aankoppelwiel. 
“Daarmee kun je vanuit je rolstoel 
makkelijk manoeuvreren met de 
losse bike zonder dat deze omvalt, 
bijvoorbeeld met parkeren.” En dan 
natuurlijk het opvallende design. “Ik 
vind het een mooi vormgegeven, 

stoere en hightech bike. Dat komt 
door de bijzondere constructie van 
de voorbouw. Je kunt zien dat fabri-
kant Quickie op technisch gebied sa-
menwerkt met het automerk Audi.”

HOGER
Ondanks dat de topsporter wel de 
spierballen heeft, pakte hij voor som-
mige dagelijkse dingen toch eerder 
de auto. “In mijn vastframe handbike 
lig ik nagenoeg plat op de grond 
om zo aerodynamisch mogelijk te 
zijn. Niet echt een ideale positie om 
vanuit boodschappen te doen of om 
gezellig met mijn twee tieners een 
rondje te gaan fietsen. Met de aan 
Attitude Manual rijd ik gewoon op 
ooghoogte met ze door Brabant en 
kunnen we gezellig kletsen.” 

EXTRA FIT  
Heeft Mischa nu dan echt de 
marathon gewonnen dankzij de At-
titude? Mischa lacht. “De race was 
fantastisch en ik zat meteen bij de 

kopploeg. De toeschouwers langs 
de route waren geweldig en toen ik 
onder de Brandenburger Tor door-
kwam en het gejuich hoorde, kreeg 
ik kippenvel. Het was het mooiste 

moment van mijn seizoen. Maar ik 
kan natuurlijk niet zeggen dat mijn 
overwinning te danken is aan de 
Attitude. Het is wel een feit dat ik 
naast het trainen nu ook recreatief 
veel meer fiets en dat maakt me 
natuurlijk extra fit.”

AFHANKELIJK VAN JE ARMFUNCTIE ZIJN ER 

DRIE TYPE ATTITUDES. MISCHA GEBRUIKT 

DE QUICKIE ATTITUDE MANUAL, EEN 100 

PROCENT MET DE HAND AANGEDREVEN 

AANKOPPELBIKE. DAARNAAST HEB JE 

OOK EEN ELEKTRISCH ONDERSTEUNENDE 

VERSIE, DE ATTITUDE HYBRID EN DE 

GEHEEL ELEKTRISCH AANGEDREVEN 

ATTITUDE POWER. 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

WWW.SUNRISEMEDICAL.NL/ATTITUDE 

M
OB

IL
IT

EI
T

“DE GEMIDDELDE NEDERLANDER HEEFT 
EEN FIETS IN DE SCHUUR STAAN EN 
EIGENLIJK ZOU HETZELFDE MOETEN 
GELDEN VOOR DE AANKOPPELBIKE.”

De geëvalueerde 
aankoppelbike 
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In 2009 trof een herseninfarct Annemarie, de 
vrouw van de legendarische keeper Edwin van 
der Sar. Een dieptrieste gebeurtenis. Maar wel 
eentje met uiteindelijk positieve gevolgen: de 
Edwin van der Sar Foundation. 

Als er iets belangrijk is voor mensen 
met een niet aangeboren hersenletsel 
(NAH) dan is het wel beweging. En 
juist daar schort het regelmatig aan.

Directeur van de Foundation Maurice 
Brederode: “In Nederland word je na 
een herseninfarct of -bloeding   ade-
quaat geholpen. Die zorg is op zich 
geweldig, want snel handelen op het 
gebied van onderzoek, behandeling 
en revalidatie vergroten de kansen 
op een beter herstel. Het ziekenhuis 
heeft er ook belang bij om zo snel 
mogelijk je plek als hersenpatiënt 
weer vrij te maken, want er zijn 
50.000 mensen per jaar met een ge-
lijksoortige aandoening. Na een paar 
dagen gaat een deel van die patiënten 
weer naar huis en een klein deel door 
naar een revalidatiecentrum. Na een 
hersenbloeding verandert echter alles 
in je gezinsleven, woon- en werksi-
tuatie, vaak onderga je een karak-
terverandering of krijg je te maken 
met restschades zoals verlammingen, 
spraakproblemen, geheugenverlies, 
chronische vermoeidheid, dus dat is 
allemaal nogal wat. Nu wijzen alle 
onderzoeken, onder andere die van 
hersenonderzoeker Erik Scherder uit, 
dat bewegen na een herseninfarct of 

Wat ze maandag kunnen, kunnen ze 
misschien woensdag dubbel, en don-
derdag halen ze opeens niet meer de 
helft van wat ze maandag haalden. 
En wat voor ons hele alledaagse en 
vanzelfsprekende handelingen zijn, 
kan voor iemand met hersenletsel 
juist zeer intensief en inspannend 
zijn.    Het is allemaal heel divers 
en daarom is dat maatwerk in die 
begeleiding cruciaal. Hetzij door ons 
of hetzij door begeleiders of vrijwil-
ligers van de instelling zelf. Anders 
gaat het niet werken.”

THE CLASS
Wie op de website www.edwinvan-
dersarfoundation.nl bezoekt, stapt 
een spreekwoordelijke ‘snoepwinkel’ 
van aanstekelijke bewegingsprojec-
ten binnen. 
Een greep: sport en spelmaterialen 
voor ziekenhuizen en revalidatie-
centra. Koffers voor ergotherapeu-
ten waarvan de inhoud specifiek is 
toegespitst ten behoeve van oefen-
sessies voor hersenherstel. Sporten 
bij een regulieren sportschool kan 
voor iemand met hersenletsel net een 
tandje teveel zijn vanwege de vele 
prikkels, zoals drukte en harde mu-
ziek. Via Meet me @ the gym, kan 

Keeper ‘stopt’ hersenachteruitgang

De Magie van Bewegen

–bloeding  cruciaal is voor het herstel 
van hersen- en lichaamsfuncties. Tot 
2012 werd iemand met een NAH 
qua beweging een beetje aan zijn lot 
over gelaten.”

RAMPJAAR 
2009. Een rampjaar voor de legenda-
rische keeper Edwin van der Sar en 
zijn gezin. Zijn vrouw Annemarie 
werd getroffen door een hersen-
infarct en het hele gezin belandde 
in een emotionele rollercoaster. 
Konden de artsen nog iets doen voor 
Annemarie? En zo ja, hoe zou het 
verder gaan? Dankzij een intensieve 
revalidatie liep het allemaal goed 
af. Door deze ervaring besloot Van 
der Sar ‘iets’ terug te geven aan de 
maatschappij; de oprichting van de 
Edwin van der Sar Foundation. Doel-
stelling: het opzetten van specifieke 
bewegingsprogramma’s voor mensen 
die getroffen zijn geweest door een 
herseninfarct of -bloeding. 

Maurice: “Neem onze beweegteams. 
In woon- en zorgcentra zitten heel 
veel mensen met een NAH. Die 
zorgcentra kampen echter met be-
zuinigingen en dat gaat ten koste van 
beweegprogramma’s. Zonder dat be-

men onder deskundige begeleiding 
gaan sporten bij reguliere sportscho-
len, zonder een teveel aan prikkels. 
En er zijn de zwemprojecten in on-
der andere revalidatiecentra. Kortom; 
als het maar beweging stimuleert. 

Maurice: “Naast beweegprojecten 
doen we ook aan   maatschappelijke 
herintreding met The Class, een pro-
ject met nu 20 deelnemers, die we 40 
weken lang intensief begeleiden met 
een job, studiecoach en een beweeg-
programma op maat. Het doel is een 
betaalde baan. Met The Class willen 
we bewijzen dat onze deelnemers 
een prima aanwinst zijn voor 
werkgevers. Je zal als ondernemer 
misschien wat kleine aanpassingen 
moeten doen, maar wat je ervoor te-
rug krijgt is een werknemer die zich 
door de omstandigheden een enorme 
drive en groot doorzettingsvermogen 
eigen heeft gemaakt.”

‘SLEEPBOOT’ ROB
Mooie verhalen, Maurice Brederode 
grossiert daar uitbundig in. Zoals het 
verhaal van Rob Bouwens. 
Maurice: “Rob is ergens in de vijftig 
en Rotterdammer in hart en nieren. 
Was één van de eerste deelnemers 

wegen zijn de mensen die er wonen 
weer extra vatbaar voor een terug-
val. Een dergelijke instelling kan dan 
een beroep doen op ons Beweeg-
team, dat bestaat uit gecertificeerde  
bewegingsagogen. Die komen 
minimaal drie keer per week langs 
om groepsgewijze beweegsessies te 
geven. Die sessies zijn een gegaran-
deerd succes, want de mensen willen 
veelal niets liever dan bewegen. Als 
die drie sessies geweest zijn, maken 
we een bewegingsplan met adviezen 
hoe men beweging structureel kan 
realiseren. Het is de bedoeling dat 
begeleiders, al dan niet vrijwilligers, 
deze beweegsessies continueren. Ge-
beurt dat, dan zorgt de Foundation 
gratis voor de spelmaterialen.”  
 
BEWEGING OP MAAT
De Foundation strooit dus niet 
lukraak met beweegtoestellen. 
Maurice: “Aanschaf van apparatuur 
alleen, heeft niet echt zin als er geen 
deskundige begeleiding is, die de 
mensen in beweging krijgt en weet 
te houden. Bij hersenletsel namelijk 
moet er een bepaalde balans zijn 
tussen rust en belasting. Iemand 
met hersenletsel kan namelijk zeer 
wisselend in zijn prestaties zijn. 

met zwemmen in onze zwemlocatie 
in het Maasstadziekenhuis. Bij de 
eerste ontmoeting met onze bewe-
gingsagogen Jelle en Jurrian, zegt hij: 
‘Ik neem het leven met de dag en 
af en toe heb ik een goeie dag en af 
en toe heb ik een slechte. Maar wat 
voor dag het ook is, ik haal er alles 
uit wat erin zit.’

Dat is me altijd bijgebleven. Plus zijn 
ongelooflijke drive. De eerste keer dat 
die het zwembad inging, bleek hij 
niet meer te kunnen zwemmen. Op 
een enorm indrukwekkende wijze 
heeft hij zich daaruit gevochten. En 
Rob is nooit meer weggegaan. Werkt 
nu voor ons als vrijwilliger. Heeft 
tot nu toe zo’n 100 mensen met een 
NAH dat zwembad doorgetrokken.  
Zowel fysiek als mentaal. Samen 
met die mensen voor wie hij een 
enorme steun is, maakt hij die hele 
cyclus iedere keer weer mee. Als je 
hem nu spreekt, zegt ie: ‘Dit is het 
mooiste werk dat er is!’ Die man 
heeft zichzelf her-uitgevonden. En 
wat gebeurt er? Door een rare spe-
ling van het lot ontmoet hij een oude 
schoolvriendin. Op 30 september 
zijn ze getrouwd. En zo heb ik nog 
30 soortgelijke verhalen.”
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In Rotterdam is onlangs het BBFM-centrum 
geopend. Daar worden via de Brucker Biofeed-
back methode hersencellen getraind om nieu-
we verbindingen te maken met niet-functione-
rende spieren. Volgens fysiotherapeut Matthias 
Krieger gaat iedere patiënt erop vooruit.

“Goedemorgen mevrouw”, hoor ik 
via de laptop, terwijl het middag is. 
Het is Matthias Krieger uit Curaçao 
met wie ik ga skypen. Bij hem is het 
10 uur in de morgen, bij mij 4 uur. 
Elkaar de hand geven of een drankje 
aanbieden gaat niet, maar het is 
wel mogelijk een uiterst informatief 
gesprek te hebben over de BBFM, 
ofwel de Brucker Biofeedback Me-
thode. Vooraf heb ik alle stukken van 
de website http:www.bruckerbio-
feedback.com gelezen.

Via Wikipedia weet ik dat Biofeed-
back of neurobiofeedback of EEG-
biofeedback (EEGBF) genoemd, een 
therapie is waarbij de hersengolfacti-
viteit wordt omgezet in beelden, ge-
luiden of trillingen. Met Matthias ga 
ik praten over de Brucker methode, 
BBFM genoemd. 

Matthias vertelt in het Nederlands 
(met in de verte een Duits accent dat 
zijn afkomst verraadt) dat de me-
thode is ontwikkeld door professor 
Brucker in New York: “Vervolgens 
is de methode verder ontwikkeld 
in Miami. Ik was fysiotherapeut en 
verbonden aan het Dolphin The-
rapy & Research Center- (CDTC) in 

Hersencellen
gaan spieren
weer aansturen

Curaçao. Via een patiënt hoorde ik 
van deze methode. Ik was onder de 
indruk en heb een opleiding daar-
voor gedaan. Vervolgens heb ik sa-
men met het CDTC en het Dolphin 
Suites Hotel het BBFM-centrum in 
Curaçao geopend. En nu ben ik dus 
ook begonnen in Nederland. BBFM 
wordt overigens ook in Duitsland en 
België gegeven.” 

Op de website staat dat de BBFM 
bedoeld is voor mensen met schade 
aan het zenuwstelsel, zoals bij een 
dwarslaesie of een andere neuro-
logische beperking ten gevolg van 
bijvoorbeeld een hersenletsel. Bij 
mensen met (een gedeeltelijke) 
dwarslaesie is de functie van de 
zenuwen uitgevallen waardoor 
de controle over bepaalde spieren 
verloren is gegaan. Door het doel-
gericht plaatsen van elektroden op 
de spieren van een patiënt kan een 
computer de hersensignalen richting 
de spieren meten. Hierna worden 
de aansturende spieren visueel en 
auditief zichtbaar gemaakt op een 
beeldscherm. 

KABEL VAN DE MUIS KAPOT
Matthias geeft een plastisch voor-

beeld om de theorie te verklaren: 
“Vergelijk je zenuw met de kabel van 
een muis. De informatie gaat door 
de kabel. Als de kabel deels kapot is, 
geeft die geen informatie meer. Dat 
betekent dat het aansturingsvermo-
gen het niet goed doet. Door elektro-
den te plakken op de spieren kunnen 
wij meten voor hoeveel procent het 
aansturingsvermogen het nog doet. 
Misschien zijn er nog maar twee 
kleine draadjes van de kabel heel, 
misschien doet de helft het nog. Het 
is heel waardevol voor de patiënt om 
te weten of en hoeveel aansturings-
vermogen er nog is.” Dit meten gaat 
met behulp van een computer. 

ONGEBRUIKTE HERSENCELLEN 
GAAN GEBRUIKEN
Matthias: “We hebben in onze 
hersenen veel cellen die niet worden 
gebruikt. Bij deze training is het doel 
dat andere cellen de aansturing gaan 
overnemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
door een lichte weerstand op een 
niet functionerende arm te plaatsen. 
Vervolgens moet de patiënt gaan 
denken: ‘Ik ga kracht zetten tegen 
deze weerstand’. Op het scherm 
kunnen we deze ‘gedachtekracht’ 
ook echt visueel maken.”

EEN KLEIN PAADJE GROTER 
MAKEN
“Hierna gebruik ik vaak het voor-
beeld van een auto-ongeluk op een 
snelweg om duidelijk te maken 
hoe hersencellen gaan zoeken naar 
verbetering. Na een auto-ongeluk 
ontstaat een verkeersopstopping. 
Om er dan toch langs te kunnen is 
er wellicht rechts of links een klein 
paadje. Eerst is het zoeken waar dit 
weggetje is. Heb je dat gevonden, 
dan ga je het meer gebruiken en hoe 
meer dit gebruikt wordt hoe groter 
het pad wordt. Als we op het scherm 
de lijn van de patiënt  omhoog zien 
gaan, weten we dat we goed bezig 
zijn. Al trainend zien we dan de 
aansturing meer en meer verbeteren. 
Dan worden cellen uitgedaagd om te 
werken.”

Na meestal zo’n tien sessies gaat de 
patiënt over op fysio- of ergothera-
pie. Vervolgens krijgt hij/zij oefenin-
gen mee om thuis te doen. Na een 
half jaar wordt men terugverwacht 
en zijn de echte vooruitgangen dui-
delijk te zien op het BBFB-scherm. 
Matthias: “Deze methode geeft veel 
motivatie om intensief te oefenen 
omdat je echt ziet dat je vooruitgaat. 
En werkelijk bij iedereen wordt de 
situatie verbeterd.”

INFORMATIE:

BBFM CENTRUM NEDERLAND

PALLADIOSTRAAT 37 
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De BBFM wordt in Nederland nog niet door de 
verzekering vergoed. Het BBFM Centrum stelt als 
doel een samenwerking met verzekeraars spoedig 
te realiseren zodat hopelijk een deel of het geheel 
vergoed kan worden.
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Bert Pot verloor na een ernstig ongeluk zijn hand 
en dacht nooit meer te kunnen motorrijden. Er 
volgde een moeizame gang door protheseland, die 
gek genoeg zijn leven verrijkte. Nu maakt hij verre 
motortochten, is demopatiënt en geeft voorlichting 
aan schoolkinderen. “Revalidatie is een leerschool 
waarbij ik één ding vooral heb geleerd: geef nooit op.”

In tijd van een enkele seconde 
kantelde het leven van Bert Pot. Hij 
kreeg in 2006 een zwaar bedrijfs-
ongeval, waarbij zijn hand werd 
gegrepen door draaiende walsen van 
een machine. “Ik had al snel door dat 
het met een pleister niet meer goed 
zou komen”, zegt hij met gevoel 
voor understatement. De klap was 
desalniettemin groot. Bert verloor 
zijn linkerhand, terwijl hij nota bene 
linkshandig is. 

Het allerergste nog was dat Bert 
dacht nooit meer te kunnen motor-
rijden. Dat is zijn ziel en zaligheid. 
Pas toen zijn vrouw erop bleef 
aandringen dat hij hoe dan ook op 
de motor moest, kwam er een begin 
van acceptatie. “Dat gaf mij een 
boost om er het beste van te maken. 
Ik realiseerde me ook dat als ik het 
motorrijden zou opgeven, ik me 
door dit ongeluk een belangrijk deel 
van mijn leven zou laten afpakken.”

wordt om met een prothese te rijden.
Een misverstand moet wel de wereld 
uit. Motorrijden met een mio, een 
elektronische prothese, en dus ook 
de I-Limb is om veiligheidsredenen 
verboden. Bij een val of andere 
calamiteit zou het signaal namelijk 
te laat komen. In het ergste geval 
belandt de rijder onder zijn motor. Er 
wordt daarom altijd gereden met een 
speciale motorprothese die werkt als 
een skibinding. “Val ik of stap ik af 
dan schiet de prothese los.”

VET COOL
Bert noemt zich ondanks het gemis 
van een hand een gelukkig mens. 
Sterker, het ongeluk heeft zijn leven 
eerder verrijkt. Zo geeft hij voorlich-
ting op scholen over het leven met 
een kunsthand. “Je ziet de leerlingen 
tijdens mijn verhaal veranderen. De 
eerste vijf minuten zijn ze stil en 
vinden ze me zielig. Na mijn verhaal 
ben ik vet cool voor ze.” Af en toe is 

Op de motor
dankzij een

prothese

PROTHESELAND
Toen begon Bert een andere tocht 
dan hij gewend was, een die ging 
door protheseland. Er waren onder-
weg frustraties over allerlei regeltjes 
en betweterige mensen. Lang bleef 
hij ontevreden over zijn prothesen. 
“Een prothese moet voelen als een 
natuurlijk hulpmiddel, zeg maar als 
een ledemaat, en niet als een lastig 
verlengstuk. Er was engelengeduld 
nodig en het maakte me vaak moe-
deloos. Van de andere kant was de 
revalidatie een leerschool, waarbij 
ik één ding vooral heb geleerd: geef 
nooit op.”
In 2008 werd Bert een van de 
bevoorrechte gebruikers van de 
I-limb. De I-limb van het Schotse 
bedrijf Touch Bionics is een geavan-
ceerde mio (elektrische prothese). 
Iedere vinger bevat een kleine motor 
waardoor zij afzonderlijk kunnen be-
wegen. De grootste winst is een ver-
fijnde functionaliteit. “De besturing 

er een hilarisch moment. “Ik begin 
vaak te vertellen dat tijdens het 
zwemmen in zee een haai... enz. Wat 
ik hun vooral wil laten zien is dat je 
met een beperking niet zielig bent en 
kunt genieten van het leven.” 
Ook is Bert demopatiënt voor 
fysiotherapeuten en ergotherapeuten 
en staat hij voor Touch Bionics op 
beurzen. Superspannend is dat hij 
proefkonijn is in een razendsnel in-
noverende wetenschap. Ook speelde 
hij, voorzien van ‘hoofdwonden’, 
nepbloed en zombislijm, in een 
heuse horrorfilm: Zombibi. Een pro-
these verbergen doe je volgens Bert 
eigenlijk in deze tijd niet meer. Ca-
moufleren is iets van vroeger. “Ik doe 
geen concessies. Als een prothese een 
probleem is, dan is het een probleem 
van degenen zonder beperking.” 
Mede door het succes van films als 
Terminator en Robocop merkt Bert 
dat het zelfs stoer wordt gevonden 
om een prothese openlijk te dragen.

is beter, waardoor alledaagse dingen 
zoals jas aantrekken, stofzuigen en 
tikken op een toetsenbord gemak-
kelijker gaan.” Alleen bij zware 
handelingen en klussen gebruikt Bert 
een robuustere mio.

MOTORVIRUS
Zijn motorvirus is onverminderd 
gebleven. Bert maakt weer lange 
tochten richting Dolomieten, Zwit-
serland of Noorwegen. De teller 
staat dit jaar al op veertigduizend 
kilometer. Hij promoot als ambassa-
deur van de Stichting Mobiliteit voor 
Gehandicapten het motorrijden met 
een beperking. Te weinig mensen 
weten dat dit kan. “Motorrijden 
hoeft niet op te houden na een on-
geval of bij een aandoening en is ook 
niet met een aangeboren beperking 
een onbereikbaar doel.” Op zijn 
website I-handed.com informeert 
hij uitgebreid over hand- en motor-
prothesen en hoe het weer mogelijk 

BLIJVEN PROBEREN
Te veel mensen met een beperking 
zitten volgens Bert nog zielig in een 
hoekje. Ze kunnen vaak veel meer 
dan zij zelf denken. “Dat laat ik de 
leerlingen op school zien. Schrijf 
eens met je andere hand. Dat kan ik 
niet, reageren ze dan meestal. Nee, 
probeer het nu eerst eens. Dat wil 
ik iedereen meegeven: je moet je 
leven niet door een beperking laten 
beheersen. Daarmee doe je jezelf en 
vooral ook je omgeving, je vrouw, 
kinderen, tekort. Stijg uit boven je 
beperking en haal uit het leven wat 
er inzit.” Lachend: “Pas nog vroeg 
iemand me op de man af of ik terug 
zou willen naar de tijd van voor het 
ongeluk. Daar moest ik lang over 
nadenken.”

MEER INFORMATIE?

WWW.SMVG.NL/WWW.1-HANDED.COM
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Anne Wijn (pseudoniem voor Maaike van den Bosch) heeft een 
gezin met man, zoon en dochter. Ze heeft een goede baan in de 
gehandicaptenzorg en is coach van het hockeyteam van haar zoon. Dat 
kwam haar allemaal niet aanwaaien want op haar elfde raakte ze door 
een auto-ongeluk in een coma. Het duurde tien jaar voor haar leven 
weer een positieve wending kreeg. Nog steeds komen prikkels van 
buitenaf traag binnen, ziet ze slechts met één oog, loopt onzeker en is 
motorisch wat traag. Over haar strijd schreef ze een boek. 

Nadat de artsen en verpleegkundigen 
eindelijk doorhebben dat ik mijn 
verstand niet verloren heb, krijg ik 
letters voorgeschoteld. Grote letters, 
gedrukt op stukken karton, want 
mijn fijne motoriek is nog ver te 
zoeken.

Kort daarna krijg ik een typema-
chine. Wat ben ik blij dat de logope-
dist doorheeft dat ik niet gek ben. 
Nu kan ik eindelijk typen dat ik zo 
onderhand naar huis wil.

Ik voel me tussen droom en wer-
kelijkheid zweven. Vrienden van 
mijn ouders zijn op bezoek met hun 
kinderen. Tieners van mijn leeftijd. 
In vergelijking met die kinderen pres-
teer ik altijd beter. Nu niet. Dit klopt 
niet. Ik droom.

Vrolijk zijn. Lachen. Wat moet ik 
anders? Ik kan moeilijk de hele dag 
gaan zitten denken over de gevolgen 
van het ongeluk. Daarom doe ik me-

ik nooit moeten doen. Alles wat ik 
verkeerd kan doen doe ik verkeerd in 
hun ogen.

Vanaf dat moment neem ik me voor 
om nooit meer iets over het onge-
luk te vertellen. Ik ga me richten op 
anderen. Ik ga psychologie studeren 
aan de Open Universiteit. Ik haal 
goede resultaten en krijg langzaam 
weer een prettig leven.

Ik kon me openstellen voor ande-
ren. Ineens werd het leven een stuk 
gemakkelijker. Langzaam groeide 
mijn zelfvertrouwen. Het leven werd 
weer een feest, zoals het tien jaar 
daarvoor ook was geweest.

Dan krijg ik weer een oproep van het 
GAK. De uitkering wil ik stopzet-
ten, ik heb tenslotte een baan. De 
werknemer achter het loket denkt 
daar anders over: ‘Als je over een 
jaar weer een terugval krijgt, wil je 
dan niet terug kunnen vallen op je 

Afterparty,
ondanks alles gelukkig

zelf anders voor dan ik eigenlijk ben.
Nu moet ik naar het Voortgezet Spe-
ciaal Onderwijs, een school die hoort 
bij een kliniek. Het blijkt een bijzon-
dere school voor zieke en lichamelijk 
gehandicapte kinderen, met kleine 
klassen en lieve leraren. Hier doe ik 
weer positieve ervaringen op. Ik vind 
het fijn dat ik geaccepteerd word in 
de handiewereld.

In de weekenden en tijdens vakanties 
voel ik me weer Anne de nietsnut. 
Door de vergelijking met mijn zussen 
wordt het niet veel beter. Zij zitten 
op een normale school, in de laatste 
jaren van het vwo. 

Aan het begin van mijn nieuwe leven 
pak ik de sporten, die ik voor het 
ongeluk heb beoefend, weer op. Ik 
begin met hockey, bij de eerste trai-

uitkering. Je werkgever kan subsi-
die krijgen omdat hij jou in dienst 
heeft genomen’. Maar ik vertel niets 
aan mijn werkgever. Ik ben veel te 
bang dat hij gaat denken dat ik niet 
normaal ben. 

Ik ben eraan gewend dat ik onhandig 
ben, dingen laat vallen, niet helemaal 
recht loop waardoor ik altijd dron-
ken lijk, niet goed zie en niet met de 
kinderen van de waterglijbaan kan 
vanwege de pijn in mijn stuitje door 
de decubitusplek.

ning krijg ik een stick voor mijn kop. 
Turnen dan: na drie keer houd ik het 
voor gezien. Dan ga ik naar dansles. 
Tijdens de Engelse wals sta ik op de 
voeten van mijn partner. Tot slot pia-
noles: mijn handen krijgen het ritme 
niet te pakken, mijn rechterhand 
doet snel wat hij wil, mijn linker-
hand slaat hard twee tonen tegelijk 
aan. Ik word er verdrietig van en huil 

mezelf vaak in slaap. Ik besluit mijn 
beperkingen te accepteren, vraag een 
sportrolstoel aan, die staat binnen de 
kortste keren voor de deur, en ga op 
rolstoelbasketbal.

Ik ga intern wonen in een woon-
vorm voor mensen met een licha-
melijk handicap. Als ik op stage ben 
vertel ik tijdens het voorstellen dat 
ik in coma gelegen heb. Dat had 

BO
EK

HET ALLESVERLAMMENDE GEVOEL
ALLES TE WETEN MAAR NIETS TE KUNNEN

Maaike van den Bosch was ‘gehandicapt’ en 
werkt nu in de ‘gehandicaptenzorg.’ Hoe kijkt 
ze nu hiertegen aan? “Ik had best ‘gehandicapt’ 
willen blijven in de ‘lichamelijk-gehandicapten-
wereld;’ ik heb ook nog veel vrienden met een 
lichamelijk handicap. Maar ik ben niet ‘gehan-
dicapt’ genoeg om als zodanig in die wereld te 
wonen. Door mijn ervaringen is meeleven, inle-
ven in een cliënt, een tweede natuur. Empathie 
is voor mij vanzelfsprekend, zonder medelijden 
te hebben. Ik weet wanneer ik moet ingrijpen 
en/of bepaalde handelingen moet overnemen. 
Maar ik herken ook hospitaliserend gedrag: het 
is lekker makkelijk als de begeleiding alles voor 
je doet, dan hoef ik zelf niets te doen. Dus als 
ik denk dat een cliënt zelf iets kan, laat ik het 
hem ook lekker zelf doen.”

Ze heeft psychologie gestudeerd, maar gelooft 
niet in verwerken van ellende. Waarin wel? 
“Ik geloof zeker niet in verwerken. Je kunt 
beter leuke dingen gaan doen met je hopeloze 
gedachten erbij. Coping heet dit in de psycho-
logie. Het is namelijk zo dat als je steeds leuke 
dingen blijft doen, je lichamelijk leuke dingen 
ervaart, dat je geestelijk ook blijer wordt. De 
wisselwerking tussen lichaam en geest kun je 
zelf beïnvloeden.”

HET BOEK AFTERPARTY, ONDANKS ALLES GELUKKIG (ISBN: 978-94-90352-35-6) 

IS TE KOOP BIJ DE BOEKHANDEL VOOR € 17,50 (E-BOOK € 12,50) EN VIA

WWW.SCHRIJVERIJMOOIMENS.NL

FOTO: RUUD DE GROOT
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Eerlijk is eerlijk. Ik dacht bij cruisen 
vooral aan oude mensen, veel eten en 
schreeuwerige kitsch schepen. En ja, dat 
klopt voor een deel. Maar er is een andere 
kant, die mij goed is bevallen. Je kunt 
namelijk veel zien, zonder daar veel voor te 
hoeven doen. Dat is fijn, juist als je energie 
beperkt is en toegankelijkheid belangrijk 
is. Zit je dan met z’n tweetjes op het dek 
te genieten van alle natuur om je heen, 
dan laat je alle drukte binnen in het schip 
gewoon lekker langs je heen gaan.

Voorbereiding en boeken
Het stond al een tijdje op ons ver-
langlijstje, cruisen door de Noorse 
fjorden. Al hoorden  we dat cruisen 
bij uitstek geschikt is voor rolstoe-
lers, het was niet zo makkelijk om 
een geschikte cruise te vinden. Om 
tijd en ergernis te voorkomen raad 
ik je daarom aan om je (eerste) 
cruise te boeken via een reisbureau 
gespecialiseerd in ‘rolstoelreizen’. 
Zeker als je specifieke eisen stelt 
aan de toegankelijkheid van de hut. 
Alle cruisemaatschappijen hebben 
rolstoeltoegankelijke hutten maar 
deze verschillen allemaal, wat betreft 
formaat en voorzieningen. Specifieke 
informatie over de hutten is zelfs bij 
de cruisemaatschappij minimaal be-
schikbaar. Een gespecialiseerd bureau 
weet dat vaak wel én bovendien, zij 
weten ook over de toegankelijkheid 
van de bestemmingen die je aandoet. 
Wij boeken uiteindelijk bij Carias-
Zorg op Zee. Zij bieden begeleide 
‘groeps-zorgreizen’, maar als je geen 
hulp nodig hebt dan boek je een 
individuele reis en kun je in principe 
elke cruise kiezen die je maar wilt. 

NAAR DE VERTREKHAVEN
Er vertrekt een aantal cruiseschepen 

je wilt en hoeveel je wilt. Ook ’s 
avonds hoef je je niet te vervelen. Op 
verschillende plaatsen is live muziek, 
in het theater elke avond een show 
en er wordt flink gegokt in het 
casino. Of je laat je verwennen in het 
wellness centrum. Hiervoor wordt 
overigens flink extra afgeschreven 
van je creditcard… Ook de drankjes 
tikken aardig af trouwens. 

ALESUND 
Terwijl wij op één oor liggen vaart 
het schip de haven van Ålesund bin-
nen! Het schip ligt in de historische 
binnenstad, geheel herbouwd in Art 

Cruisen door de  Noorse fjorden

vanuit Nederland. Je stapt op het 
schip in Rotterdam of Amsterdam 
en je vakantie kan beginnen! Het 
aanbod is wel beperkt en voor een 
flink aantal cruises moet je dus eerst 
naar een vertrekhaven reizen. Wij 
kiezen ervoor om met onze auto 
naar Kopenhagen te rijden en daar in 
te schepen op de Norwegian Star van 
Norwegian Cruiseline. Kopenhagen 
is op zich in één dag te doen (750 
km) maar wij boeken een leuk huisje 
in noord Duitsland bij de familie 
Bartsch voor twee nachtjes
(https://holnis.wordpress.com). 

EN DAN INSCHEPEN!
Inschepen gaat net zoals inchecken 
bij een vliegtuig. Je koffers worden 
naar je hut gebracht. Het is even je 
weg zoeken over het enorme schip 
maar als je na een week uitcheckt 
weet je het wel... We zijn blij ver-
rast door onze enorme hut. Genoeg 
ruimte aan beide kanten van het 
bed en een badkamer met aan beide 
zijden van het toilet beugels (dat is 
vaak niet het geval en was één van 
de redenen waarom we voor Norwe-
gian Cruiseline kozen). Als we na de 
hutinspectie weer op het dek staan, 
worden de laatste containers aardap-

Nouveau stijl na een brand in het 
centrum van de stad in 1904. Je kunt 
hier met een rolstoel goed uit de weg 
alhoewel de weg soms behoorlijk 
stijl loopt. Met de City Sightseeing 
bus (hop on hop off principe) kun je 
het stadje snel verkennen. De rode 
bus vertrekt elke 45 minuten vanaf 
de cruisepier, je kunt niet reserveren. 
Er is plaats voor één rolstoel, dus 
helaas kunnen wij niet mee met z’n 
tweeën. 

GEIRANGER VANAF HET DEK
De volgende dag komen we aan in 
Geiranger. Hier kan het schip niet 

pels ingeladen en zien we even later 
de kade kleiner worden. We voelen 
nauwelijks dat we al varen. Bye bye 
Denemarken! 

ZEEDAG
De eerste nacht en dag zijn we op 
zee. We oriënteren ons een beetje 
op het schip en zoeken een rustig 
hoekje met een boekje. Echt rustig is 
het nergens. In onze (binnen)hut zit 
je ook niet echt prettig doordat dat je 
geen contact hebt met de buitenwe-
reld. Bij een volgende cruise zou ik 
dus kiezen voor een hut met in elk 
geval een raam, zodat je je ook  in 
je hut kunt terugtrekken. Alhoewel, 
mijn volgende cruise gaat definitely 
naar een zonnige bestemming en 
dan zit je natuurlijk de hele dag in 
de zon!

Het leven aan boord is een hele 
belevenis. Eten wat je wilt, waar 

direct aan de haven liggen en ga je 
aan land via een kleine tenderboot. 
Deze is alleen toegankelijk met een 
lichte rolstoel omdat je getild moet 
worden. Overigens hoorden wij dat 
dit één van de mooiste fjorden van 
Noorwegen is dus wij genieten ook 
vanaf het schip van het prachtige 
uitzicht in de omsloten baai met 
sierlijke watervalletjes. 

DE MOOISTE TREINREIS
VANUIT FLAM
Onze derde bestemming is Flåm, een 
sfeervol klein dorpje. Vanuit Flåm 
vertrekt één van de steilste spoor-
lijnen ter wereld naar Myrdal, een 
piepklein dorpje hoog in de bergen. 
Een echte aanrader! Sprookjesachtig 
met ongerepte natuur, watervallen, 
kleine stationnetjes en af en toe een 
huisje. Het sneeuwt zelfs als we 
halverwege zijn. De speciale rol-
stoelplekken boek je ruim vooraf bij 
je reisorganisatie, anders is de kans 
groot dat er geen plek is! Eenmaal 
terug in Flåm schuilen we voor de 
regen in een typisch Noorse kerk, 
binnen blijkt een echte bierbrouwerij 
gehuisvest! Midden in de kerk een 
knapperend vuurtje met eromheen 
houten banken. Neem hier zeker 

V
AK

AN
TI

E



28 SUPPORT MAGAZINE - DECEMBER 2015

het bierproefplankje met vier kleine 
glaasjes bier om te proeven. Heerlijk 
Viking sfeertje! 

BERGEN 
Als laatste staat Bergen, de tweede 
grote stad van Noorwegen, op 
onze route. Ook hier kun je prima 
zelf de stad in rollen (20 minuten). 
Het centrum is behoorlijk vlak. Wij 
wandelen tussen de andere toeristen 
in de smalle straatjes van Bryggen. 
In de oude houten handelshuizen 
zijn nu fijne winkeltjes en ateliers 
gehuisvest. Helaas zijn de winkeltjes 
slecht toegankelijk. Op de vismarkt 
eten we natuurlijk een broodje verse 
zalm, de donker paarse walvis (hval-
biff) laat ik toch maar liggen. 

Met de Fløibanen (kabeltrein) gaan 
wij vanuit het centrum naar de top 
van de Fløyen (berg). Spectaculair 
uitzicht op de stad en de fjorden en 
ons enorme schip, wauw! Er zijn 

twee rolstoelplaatsen in de trein, 
je kunt niet reserveren maar dit is 
ook niet nodig. Er is soms wel een 
lange wachtrij. Boven op de berg is 
een aangepast toilet. In Bergen kun 
je ook gebruik maken van de City 
Sightseeing bus.

TERUG OP HET VASTE LAND
Na nog een dag op zee, varen we de 
haven van Kopenhagen weer binnen. 
Wij keken naar een hotel om eventu-
eel wat langer in Kopenhagen te blij-
ven. Dat bleek behoorlijk prijzig of 
al volgeboekt. De goedkoopste optie 
was het Danhostel Copenhagen 
City, met een ruime vierpersoons 
kamer, inclusief eigen (aangepaste)
badkamer. Maar wij hebben genoeg 
indrukken (en regen) en rijden direct 
door naar ons eigen bedje!
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ALGEMENE TOEGANKELIJKHEID 
CRUISEN
Bijna alle cruisemaatschappijen 
hebben rolstoeltoegankelijke hut-
ten. Deze hutten zijn per cruise-
maatschappij en zelfs per boot of 
hut verschillend wat betreft ruimte 
en voorzieningen. De hut is veelal 
(iets) ruimer en je kunt minimaal 
met een rolstoel aan één kant van 
het bed en in de badkamer komen. 
Er is een inloopdouche en aan één 
kant van de toilet zit een beugel. 
De bedden zijn soms verhoogd 
(maar nooit elektrisch verstelbaar). 
Er zijn liften, geen drempels en 
automatische deuren naar het dek. 
De toegang naar het schip is met 
een helling goed te doen. Let op! 
Tenderhavens zijn niet toegan-
kelijk voor elektrische rolstoelen. 
Op enkele schepen zijn speciale 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
een zwembadlift. De excursiemo-
gelijkheden zijn meestal beperkt 
en/of prijzig.
SPECIALISTISCHE REISORGANISATIES 

WWW.CARIAS.NL

WWW.MUNDORADOREIZEN.NL

WWW.BUITENGEWOONREIZEN.NL

MET DE POSTBOOT: 
HURTIGRUTEN
Geen behoefte aan luxe en enter-
tainment en ga je vooral voor de 
natuur en het varen? Dan is de 
beroemde ‘postboot’ Hurtigruten 
iets voor jou. Deze 12-daagse 
bootreis langs de Noorse kust 
(34 havens) vertrekt elke avond 
vanuit Bergen. De Hurtigruten 
is een vrachtschip met passa-
giersaccommodaties. Vooral op 
de nieuwere schepen zijn goede 
rolstoeltoegankelijke hutten met 
zelfs een elektrisch hoog-laag bed! 
Je kunt ook een deel van de route 
meevaren en dan met je eigen auto 
terug. Die kan namelijk mee aan 
boord. Met de Hurtigruten kan je 
ook naar Groenland, Spitsbergen 
en Antarctica.
MEER INFO OP

WWW.HURTIGRUTEN.COM EN

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

MEER TIPS EN FOTO’S OVER DE CRUISE 

VAN EELKE EN JON LEES JE OP

BLOG.EELKEDROOMT.NL

Erik Jan Koekoek (21) woont met zijn 
vader Roelof en broer Bart in Delft. Hij 

volgt in het markante gebouw van 
de STC-group uit Rotterdam, het 
kennis- en opleidingsinstituut voor 
scheepvaart, transport en haven-
industrie, de opleiding Manager 
Havenlogistiek. Inmiddels in het 
derde leerjaar van deze MBO-
studie, niveau 4, volgt Erik Jan 
een stage. Overdag is hij dus niet 
bereikbaar en in de avonden is 
hij vaak aan het trainen. Erik Jan 
speelt fanatiek rolstoelbasketbal 
en -badminton in competitiever-
band. Toch is een afspraak voor 
een telefonisch interview snel met 

hem gemaakt. Erik Jan: “Ja, ik heb 
het lekker druk. Momenteel loop ik 

stage bij Transpack Shipping Services 
in Rotterdam, maar omdat ik daar met 

mijn rolstoel niet naar binnen kan, ben ik 
gestationeerd bij mijn oude stagebedrijf, 

Voerman International uit Den Haag. Een 
unieke situatie. Ik ben super tevreden over 

deze opleiding. Dit leerjaar bestaat eerst uit een 

half jaar stage en daarna weer naar school. In het exa-
menjaar is dat net andersom. Ik droom ervan daarna bij 
een grote internationale rederij aan de slag te kunnen.” 
Erik Jan is twaalf weken te vroeg ter wereld gekomen en 
heeft daarbij door zuurstofgebrek een hersenbeschadi-
ging (cerebrale parese) opgelopen. In zijn geval betekent 
het dat hij niet kan lopen. “Ik weet niet beter en kan wel 
bij de pakken neer gaan zitten, maar daar heeft niemand 
wat aan.” Sinds 15 januari van dit jaar is Erik Jan de 
trotse berijder van een door UWV gefinancierde en door 
Bever aangepaste Mercedes Vito. “Ik ben hier zeker heel 
tevreden over. Hiervoor was ik op taxivervoer aangewe-
zen, maar nu voel ik een enorme bewegingsvrijheid. Met 
name door het sporten heb ik een grote vriendenkring. 
Die kan ik nu bezoeken wanneer mij dat uitkomt. Ook 
de aanpassingen zijn op maat. Ik heb een handbewogen 
rolstoel. Via de elektrische lift rol ik aan de achterkant de 
bus in. Daar kan ik de bestuurdersstoel negentig graden 
draaien en zo een eenvoudige transfer maken. Zowel 
voor mijn reguliere als mijn sportrolstoel zijn bevesti-
gingspunten gemonteerd. Ik schuif eenvoudig de stoel 
naar het stuur. Daar heb ik de beschikking over handgas 
en -rem. Echt ideaal. Tot slot zorgt een standkachel met 
tijdklok ervoor dat ik in de winter zonder ijs op de ramen 
kan wegrijden. Krabben gaat mij immers niet lukken.”

WWW.BEVERAUTOAANPASSINGEN.NL
Deze pagina wordt u aangeboden door BEVER AUTOAANPASSINGEN

ANS VAN DEN BROEK VAN BEVER:

“HET IS GOED OM TE ZIEN DAT 

JONGEREN MET TALENT ZICH 

MEDE DOOR ONZE AANPASSINGEN 

MAXIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN.”
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“ZONDER BEPERKING
ERGENS NAARTOE GAAN”
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Jack Pastora liep in 2011 bij het surfen een 
dwarslaesie op. Zijn werk als militair moest hij 
daardoor opgeven. De Brabander werkt nu als 
burger bij defensie. Bij de Wings for Life World Run, 
afgelopen mei, deed hij mee bij de rollers.

Sinds zijn 18de werkt Jack Pastora al 
bij Defensie. Eerst bij de luchtmobiele 
brigade en later bij de marechaussee. Het 
beveiligen van hoogwaardigheidsbekle-
ders was zijn droombaan, maar in 2011 
kwam daar een abrupt einde aan. Hij liep 
op vakantie een dwarslaesie op en is daar-
door nu veroordeeld tot een kantoorbaan. 

Sport vormt een nieuwe uitdaging en hij 
legt daarbij de lat graag hoog, zo ook bij 
de Wings for Life World Run. “Mijn vrien-
din, een vriend en mijn vader hadden het 
jaar ervoor al meegedaan. Ik vond het he-
lemaal geweldig dat het parcours zo was 
dat ik dit jaar ook kon meedoen. Behalve 
dat het goed is dat daarbij geld wordt 
opgehaald voor ruggenmergonderzoek, is 
het volgens Jack ook van veel waarde dat 
mensen met een dwarslaesie op die dag in 
de schijnwerpers staan. “Mensen weten 
vaak niet dat dwarslaesies heel verschil-
lend kunnen zijn. Ik krijg heel veel vragen 
over wat ik nog wel en niet kan. En ik 
merk dat mensen in mijn omgeving zich 
ineens veel bewuster worden van wat het 
betekent om in een rolstoel te zitten. Ik 
mag zeker niet klagen, maar er zouden 
nog veel dingen beter kunnen. Ik woon 
in Rosmalen en kom vaak in Den Bosch, 
maar na sluitingstijd van de winkels is 
daar bijvoorbeeld geen rolstoeltoeganke-
lijk toilet te vinden.” Aan de andere kant 
stond hij er vroeger zelf ook nooit zo bij 
stil, geeft Jack onomwonden toe. Nie-
mand in zijn omgeving had een dwarslae-
sie en hij wist er niet veel van, tot de dag 
dat hij zelf in een rolstoel belandde. De 
manier waarop dat gebeurde, spreekt nog 
steeds erg tot de verbeelding. 
Jack: “Ik had een vrij risicovol beroep. Ik 
werkte onder andere in Irak, Afghanistan 
en Afrika als beveiliger - als het ware als 
bodyguard - van bijvoorbeeld ambas-

sadeurs. Maar het ongeluk gebeurde 
uitgerekend op vakantie.
Ik was op Lombok en had mijn eerste sur-
fles. We gingen met een bootje de zee op, 
naar een plek waar goede golven waren. 
Tijdens het surfen probeerde ik me op te 
drukken en mijn benen onder me trekken, 
maar die wilden niet mee. Gelukkig had 
ik de surfplank waarop ik kon blijven 
drijven. Ze hebben me toen uit het water 
gehaald en heel snel naar het ziekenhuis 
gebracht. Waarschijnlijk is er een bloed-
vat dichtgedrukt. Daardoor heb ik een 
incomplete dwarslaesie vanaf T12 en een 
complete vanaf L2”, vervolgt Jack. “Op 
internet heb ik gevonden dat het bij meer 
mensen gebeurt, door de extreme holling 
van de rug bij surfen. Ze noemen het 
surfers myelopathie.” Hij raakte vanaf zijn 
middel verlamd, maar een half jaar later 
was de Brabander alweer aan het werk. 
Jack: “Het was moeilijk om een andere 
functie te vinden, maar er werd toeval-
lig net een nieuwe afdeling opgericht bij 
de marechaussee. Ik houd me bezig met 
verbeteringen op het gebied van bewa-
ken en beveiligen. Voorheen had ik het 
meer het gevoel dat ik iets betekende en 
bijdroeg aan de maatschappij en in mijn 
nieuwe baan heb ik dat minder. Dat is 
misschien nog wel het moeilijkste van 
alles. Ik probeer dat gevoel nu onder 
meer door sporten terug te krijgen. Ik heb 
meegedaan aan de Invictus Games voor 
militairen en ik kijk ook weer uit naar de 
volgende Wings for Life World Run.” 

WWW.DWARSLAESIEFONDS.NL

WIL JE OOK MEERENNEN OF -ROLLEN? SCHRIJF JE 

DAN NU IN VOOR DE WINGS FOR LIFE WORLD RUN 

OP 8 MEI 2016!

WWW.WINGSFORLIFEWORLDRUN.COM/NL

Ex-militair Jack 
Pastora vindt in 
sport een nieuwe 
uitdaging 
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De nieuwe SmartDrive MX2 is nog gebruikers-
vriendelijker dan zijn voorganger. Steffie van 
Rooy gebruikt hem nu een half jaar en is laai-
end enthousiast. Ze klikt hem vooral aan haar 
rolstoel als ze wandelingen door het bos maakt 
met haar teckel Daantje.

Van haar teckel Daantje en van haar 
SmartDrive wordt Steffie (46) erg 
vrolijk. Ze maakt graag samen met 
haar hondje een boswandeling door 
het Haarlemmermeerse Bos. “Vorig 
jaar vroeg ik me steeds af: ‘Gaat het 
wel, daar is een bult, en daar… lukt 
het me wel?’ Tegenwoordig hoef ik 
me daar niet meer druk om te ma-
ken. Er is niets wat ik zo graag doe 
als lekker in de buitenlucht rollen 
terwijl Daantje vrolijk om me heen 
loopt, zelfs als het slecht weer is.”

MISSTAP
Steffie viel in 2003 van de trap. Bijna 
bovenaan deed ze een misstap, en 
daar lag ze beneden. Het gevolg was 
een bot- en spierdystrofie. Aanvan-
kelijk liep ze nog met krukken, ze 
had veel pijn en rond 2008 kreeg ze 
er ook nog spasmes bij, plus de eer-
ste tekenen van reuma. De pijn werd 
minder, maar de gevoelloosheid nam 
toe. In 2010 was een spasme zo erg 
dat ze er een incomplete dwarslaesie 
aan overhield, waardoor ze continue 
in de rolstoel belandde. Haar werk 
als activiteitenbegeleider bij mensen 
met een verstandelijk beperking kon 
ze al enige tijd niet meer doen. Ze 

Vrolijk op weg
met de SmartDrive  MX2

verhuisde naar een aangepaste wo-
ning in Hoofddorp dicht bij winkels. 
Steffie: “Het winkelcentrum is bijna 
voor de deur, dat is heel praktisch, 
maar doordat met name mijn reuma 
steeds meer opspeelt werden grotere 
afstanden te vermoeiend.” 

LANG WACHTEN
Ze kreeg als vervoersvoorziening 
een elektrische handbike die ze aan 
de voorkant van haar rolstoel kan 
aankoppelen. “Dat is op zich heel 
prettig als ik bijvoorbeeld via geasfal-
teerde fietspaden naar het centrum 
van de stad ga, zo’n vijf kilometer 
verderop. Als ondersteuning kreeg ik 
ook de SmartDrive MX2.” In Hoofd-
dorp komen vervoersvoorzieningen 
en ondersteuning uit twee aparte 
‘potjes’, waardoor Steffie beide 
hulpmiddelen kreeg. “Overigens heb 
ik wel heel lang op de goedkeuring 
voor de SmartDrive moeten wach-
ten.” Maar ‘ieder nadeel heeft z’n 
voordeel’, want ze kreeg de nieuwste 
uitvoering, de MX2. “Ik was al heel 
enthousiast over de oude, maar deze 
nieuwe versie is helemaal fantas-
tisch. Ik gebruik hem heel vaak, on-
der andere bij heuvelachtig terrein. “

CRUISECONTROL
De SmartDrive is een klein wiel 
waarin ook gelijk de accu zit die 
je achter aan je camberbuis hangt. 
Nadat je je rolstoel met je hoepels 
in beweging hebt gebracht neemt 
de SmartDrive de snelheid over. Het 
lijkt dus veel op cruisecontrol in een 
auto. De bestuurder bepaalt de snel-
heid. De topsnelheid is de snelheid 
van een gemiddelde hardloper, zo’n 
8,5 km per uur. Wil je stoppen dan 
is slechts een snelle handbeweging 
nodig met de arm waarom een 
soort armband ofwel polshorloge is 
bevestigd. Via bluetooth wordt het 
stopteken vanuit de armband direct 
doorgegeven aan de SmartDrive 
MX2.
Steffie: “De voorloper van deze 
SmartDrive had een losse accu. In 
het nieuwe systeem is de accu geïn-
tegreerd en dus veel gebruikersvrien-
delijker. Als hij helemaal volgeladen 
is, kan ik op een flinke snelheid 
meer dan 15 kilometer rollen. En om 
eerlijk te zijn vind ik de SmartDrive 
eigenlijk prettiger dan mijn hand-
bike, omdat je nu niets voor je hebt. 
Dus ik kan, als dat nodig is, Daantje 
gemakkelijk optillen en meenemen.”
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DE SLIMME HULPMOTOR
Double Performance is de 
importeur van de slimme hulp-
motor geschikt voor vastframe 
als vouwframe rolstoelen. De 
SmartDrive MX2 (5,7 kilogram) 
helpt je vooruit en ontlast je 
schouders en polsen. Je rijdt 
met minder moeite, langere 
afstanden (maximaal 20 kilo-
meter). De krachtige hulpmotor 
helpt je moeiteloos hellingen te 
nemen en over tapijt, gras en 
dergelijke te rijden.
MEER INFORMATIE?

WWW.DOUBLEPERFORMANCE.NL 

DE SMARTDRIVE MX2 PLAATS JE SIMPEL 

OP DE OPLADER EN HET INTELLIGENTE 

POLSBANDJE COMMUNICEERT HEEL SIMPEL 

MET DE HULPMOTOR.

MET EEN BEWEGING KAN DE 

SMARTDRIVE MX2 WORDEN 

AANGEKLIKT.
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Zij konden zich op de hoogte stellen 
van de zeer vele innovaties die de 
wereld van de aanpassingen te bie-
den heeft. Ook op de Rehacare zien 
we de tendens dat naast vakbezoe-
kers - voorschrijvers, detailhandel, 
zorgprofessionals - ook de eindcon-
sument zelf steeds mondiger wordt 
en een steeds grotere behoefte aan 
informatie heeft. 

Toch is er iets van een kentering te 
merken. De Rehacare wordt ieder 
jaar gehouden. Het bezoekersaantal 
was dit jaar minder dan de jaren er-
voor. Dat is waarschijnlijk te wijten 
aan de economische crisis in Europa, 
die eigenlijk over de hele linie de 
fondsen waaruit middelen worden 
betaald onder druk heeft gezet. De 
beursorganisator Joachim Schäfer: 
“De Rehacare vindt altijd zijn pu-
bliek, sommige jaren wat meer dan 
andere. Wij dragen met deze beurs 
bij aan de maatschappelijke deel-
name, zelfbestemming en verzorging 
van mensen met een beperking.” 

Er is veel innovatie. Denk bijvoor-
beeld aan de nieuwe mogelijkheden 
die het 3D-scannen biedt in com-

binatie met 3D-printen. We zien 
daarvan op de beurs, in het reguliere 
aanbod nog weinig terug, al is het 
onmiskenbaar dat bijvoorbeeld de 
vervaardigers van orthesen van deze 
technieken achter hun werkplaats-
deuren al wel gebruik maken. Tot 
economisch haalbare consumentge-
richte producten heeft dit vooralsnog 
niet geleid. 

Op de beurs was een grote trend 
zichtbaar, die we in Nederland ook 
zien, en misschien nog wel meer: de 
vele voorzieningen die erop gericht 
zijn dat ouderen thuis kunnen blijven 
wonen, ondanks de beperkingen 
die de ouderdom met zich kan 
meebrengen en die vroeger opname 
in verpleeghuizen noodzakelijk 
maakten. Het is duidelijk dat de zeer 
uiteenlopende technische innovaties 
niet alleen voor deze doelgroep han-
dig zijn, maar ook voor mensen die 
al eerder, vanaf geboorte, door ziekte 
of ongeval, beperkt zijn geworden. 

DE VOLGENDE EDITIE VAN DE REHACARE 

VINDT PLAATS VANAF 28 SEPTEMBER 2016, 

OPNIEUW IN DÜSSELDORF.
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Sporten is goed voor iedereen. Het is gezond, ontspannend en geeft 
energie en plezier. Sport laat je meedoen, biedt een uitdaging en laat je 
je grenzen verleggen. Lopital heeft als uitgangspunt dat een fysieke of 
verstandelijke beperking niet mag leiden tot een sociale beperking. Ook 
in de sport wil deze innovatieve Nederlandse onderneming zoveel mo-
gelijk drempels wegnemen en de mobiliteit van mensen met een beper-
king verbeteren. Daarom blijft Lopital bij de ontwikkeling, productie en 
verkoop van hun hygiëne en transportproducten voor de zorg, continu 
op zoek naar innovatieve zorgoplossingen. Hierbij gebruiken ze de 
nieuwste materialen en moderne productie- en assemblagemethoden.

In Düsseldorf wordt jaarlijks de Rehacare 
gehouden. Een beurs die zeker voor de 
Europese en dus ook voor de Nederlandse 
branche belangrijk is. Het is met een slordige 
800 exposanten de grootste in zijn soort ter 
wereld. Er kwamen dit jaar maar liefst 39.000 
bezoekers.

GEEN BEPERKINGEN
Ook voor sporters met een beper-
king wil Lopital ervoor zorgen dat 
zij onbelemmerd mee kunnen doen 
en actief kunnen zijn. In de praktijk 
blijkt echter dat deze sporters vaak 
wel een drempel ervaren. De transfer 
naar het zwembad, op het paard of 
in de boot wordt vaak gezien als 
een probleem. Lopital beschikt over 
verschillende transferhulpmiddelen 
die deze drempel grotendeels of 
zelfs volledig wegneemt. Door hun 
jarenlange kennis en ervaring en het 
inzetten van de juiste hulpmiddelen 
is Lopital in staat de sporter centraal 
te stellen.

EENVOUDIG TOEPASBAAR
Omdat het grootste deel van de spor-
ters met een beperking individueel 
of via een sportvereniging gebruik-
maakt van reguliere sportaccommo-
daties, is beschikbaarheid van goede 
til- en transferhulpmiddelen daar 
heel belangrijk. In de praktijk blijkt 
dat de hulpmiddelen van Lopital 
talloze mogelijkheden bieden en een-
voudig en praktisch toepasbaar zijn, 
zonder dat bouwkundige aanpassin-
gen nodig zijn.

Met de juiste hulpmiddelen

stelt Lopital de 
sporter centraal

Rehacare
2015

AANPASSEN VAN EEN 
ACCOMMODATIE
Het aanpassen van een sportaccom-
modatie vraagt om specifieke kennis 
en ervaring. Zowel op het gebied 
van veiligheid en hygiëne als op 
het gebied van gebruiksgemak en 
comfort. Lopital geeft deskundig ad-
vies over de praktische aspecten die 
hierbij komen kijken. Zo adviseren 
ze bijvoorbeeld over de indeling van 
de ruimte en welke hulpmiddelen 
het beste ingezet kunnen worden. 
Dit alles aangepast aan de specifieke 
wensen en behoeften van de ac-
commodatie en de sporters die daar 
actief zijn. Om tot het beste resultaat 
te komen is dit volgens Lopital wel 
altijd een proces waarin samenwer-
king met de sportaccommodatie het 
uitgangspunt is.

DE SPORTER CENTRAAL
Lopital erkent het belang van 
sporten, juist voor mensen met een 
beperking. Want behalve dat het ont-
zettend leuk is om te sporten, levert 
sport nog veel meer op! Het draagt 
bij aan het zelfvertrouwen, de per-
soonlijke ontwikkeling, ontspanning, 
participatie, kracht en eigenwaarde 

van de sporter. Daarom draagt Lopi-
tal er met hun hulpmiddelen, kennis 
en oplossingen graag aan bij dat ook 
voor deze sporters niet de beperking, 
maar de persoon en zijn doelen 
centraal staan.

LOPITAL. LIFE WITHOUT LIMITS
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Sportschool No Limits in Capelle aan den IJssel bestaat pas 
vijf maanden, maar het doel van deze gym is bij binnen-
komst gelijk duidelijk, namelijk een sportschool zijn voor 
iedereen. Vechtsport staat centraal in deze sportschool en 
dat sportschool No Limits, waar Antoine Schutte eigenaar 
van is, echt een sportschool voor iedereen is, blijkt uit de 
diverse vechtsportlessen die hij geeft aan mensen met een 
beperking.

Antoine Schutte geeft kickboks- 
of boksles aan mensen met een 
verstandelijke beperking, maar ook 
mensen in een rolstoel zijn van harte 
welkom in zijn sportschool. Hier is 
een speciale boksring voor gemaakt. 
Voor mensen met een beperking is 
het sportaanbod in bepaalde mate 
beperkt en daarom heeft Antoine 
Schutte sportschool No Limits opge-
start. “In het begin ben ik gaan kijken 
per groep mensen met een beper-
king welke vechtsport ik aan kon 
gaan bieden. Ik heb niet alleen maar 
gekeken naar mensen in een rolstoel 
en het rolstoelboksen, maar ook naar 
mensen die blind zijn of een verstan-
delijke beperking hebben.

OPLEIDINGSTRAJECT NOC*NSF
Eigenaar Antoine Schutte heeft 
een opleidingstraject gevolgd bij 
NOC*NSF waardoor hij gecerti-
ficeerd trainer is in verschillende 
vechtsporten. Daarnaast is hij coördi-
nator Aangepast Vechtsporten bij de 
Federatie Oosterse Gevechtskunsten 
(FOG). Wat je allemaal kan bieden 
aan vechtsport voor mensen met een 
beperking wil hij gaan beschrijven. 
“Deze beschrijving van de vechtspor-
ten voor mensen met een beperking, 

zien dat er ondanks hun beperking 
nog van alles mogelijk is. Niet alleen 
de mensen met een beperking, maar 
ook hun omgeving geniet van de 
vechtsport voor mensen met een 
beperking. Een dochter van een man, 
die ik individueel train vanwege 
zijn beperking, zei dat ze haar vader 
weer terug had.”

Het doel in de trainingen is bij 
Antoine heel duidelijk want als het 
kan laat hij rolstoelboksers ‘gewoon’ 
tussen sporters zonder beperking 
meetrainen. “Dit doe ik onder andere 

Onbeperkt sporten bij No Limits in Capelle aan den IJssel

Vechtsport
voor iedereen

vind ik erg belangrijk en wil ik ook 
mee laten nemen in het opleidings-
traject dat ik zelf gevolgd heb bij 
NOC*NSF. Door deze beschrijving 
in het opleidingstraject te integreren 
creëer je een bewustwording bij 
andere sportschoolhouders. Het gaat 
er namelijk niet alleen om dat de 
mensen met een beperking bij mij in 
Capelle aan den IJssel deelnemen aan 
vechtsport, maar als er bijvoorbeeld 
iemand in Groningen woont dat 
men daar ook naar een sportschool 
kan die vechtsporten voor mensen 
met een beperking aanbiedt.” Door 
aan andere sportscholen te laten 
zien welk opleidingstraject Antoine 
gevolgd heeft kunnen andere sport-
schoolhouders weer gemotiveerd 
raken om deze opleiding ook te 
volgen.

IMAGO VECHTSPORT
Dat vechtsport met een beperking 
nog niet echt van de grond komt in 
Nederland komt volgens Schutte 
door het imago van vechtsport: “Ie-
dereen kent in Nederland natuurlijk 
de negatieve verhalen en hierdoor 
komt de sport zelf in een kwaad dag-
licht te staan. Er is afgelopen juni een 
symposium geweest, waar minister 

omdat mensen zonder beperking 
moeten leren omgaan met mensen 
die een beperking hebben. Tijdens de 
training let ik er ook helemaal niet 
op of iemand een beperking heeft of 
niet want dan ben ik puur met het 
lesgeven bezig. 

Iedereen in deze sportschool, on-
geacht of men een beperking heeft 
of niet, streeft zijn eigen doelen na 
en het is zowel voor mij als voor de 
vechtsporter mooi om te zien dat 
deze doelen ook haalbaar zijn. Zeker 
bij vechtsporters met een beperking 

Edith Schippers van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport het voortouw 
in nam, met als thema: ‘Imagover-
betering van vechtsport’. Een van de 
dingen die uit dit symposium naar 
voren kwam is dat het aanbieden 
van vechtsport en/of vechtkunst 
voor mensen met een beperking 
bij kan dragen aan een positiever 
imago.”
Als we aan twee rolstoelboksers, 
Marcelo en Mitchell, vragen wat 
zij vinden van het negatieve imago 
rondom vechtsporten in Nederland 
zijn zij allebei gelijk heel duidelijk: 
“Dit klopt absoluut niet, het is juist 
helemaal niet agressief. Sterker nog, 
het is juist een heel intensieve sport. 
Dat is heel belangrijk want de mate 
van intensiteit en het extreme zorgt 
ervoor dat je een bepaalde uitdaging 
hebt en een doel waar je naartoe kan 
werken.”

MOTIVATIE
De drijfveer om een sportschool 
voor echt iedereen, ook mensen 
met een beperking, op te starten is 
voor Antoine de volgende geweest: 
“Mijn nichtje heeft diverse beper-
kingen. Daarnaast is het heel mooi 
als mensen met een beperking laten 

zie je, dat als men het doel heeft 
behaald, dat het leven nog niet over 
is en dat ze erachter komen dat ze 
in een rolstoel of met een verstande-
lijke beperking nog steeds van alles 
kunnen.

Wat betreft de motivatie bij de 
rolstoelboksers zelf zit het wel 
goed. “We raken extra gemotiveerd 
door deze sport omdat je hiermee 
heel veel kracht uit je lichaam kan 
halen”, zegt Marcelo. “Hierdoor kom 
je erachter hoeveel potentie er in je 
lichaam zit en hoe je die potentie het 
beste kan benutten. Je komt erachter 
dat je potentie uit je lichaam haalt 
die je zelf helemaal niet verwacht”, 
vult Mitchell na de training tevreden 
aan.

VOLDOENING
Op de vraag wat het meeste vol-
doening geeft bij het rolstoelboksen 
zijn Mitchell en Marcelo eensgezind. 
“Het is een sport waar je de proble-
men die je in het dagelijkse leven 
hebt even kan vergeten.” Mitchell 
vult daarop het volgende aan: “Je 
kan je hoofd leegmaken ondanks dat 
je natuurlijk nog wel moet blijven 
nadenken tijdens het boksen. Dat is 
ook wat de sport zo intensief maakt, 
het constant blijven nadenken bij 
wat je doet.” Tot slot omschrijven 
beide boksers, moegestreden maar 
voldaan, na de training wat er zo 
mooi is aan vechtsport voor mensen 
met een beperking: “Het is een 
heerlijke sport omdat je de frustratie 
letterlijk uit je lichaam kan rammen.”

SP
OR

T

HEB JE, ONDANKS JE HANDICAP, ALTIJD AL 

AAN VECHTSPORT WILLEN DOEN? KIJK DAN 

OP: WWW.NOLIMITSGYM.NL
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De geur van versgebakken brood komt je tege-
moet als je in de Castellastraat naar bakkerscafé 
Brood op de Plank loopt. Dat is een schril con-
trast met het verleden. Toen was vaak de reuk 
van zeepfabrikant Dobbelman in de Nijmeegse 
volksbuurt Bottendaal merkbaar. In 2008 sloot 
de fabriek haar poorten en werd de wijk gere-
noveerd. Er was behoefte aan een centrale ont-
moetingsplek. Dat werd Bakkerscafé Brood op 
de plank. Inmiddels biedt de bakkerij en lunch-
room werk aan zo’n 65 medewerkers, waarvan 
bijna negentig procent  mensen met een beper-
king.

Eva Walraven is sinds vier jaar 
bedrijfsleider van het bakkerscafé. 
Haar opleiding en werkervaring in 
de psychiatrie en de jeugdzorg en 
ervaring als zelfstandig ondernemer 
vormde een goede randvoorwaarde 
om Brood op de plank uit te bouwen 
tot een sociale onderneming. “Wij 
zijn een zelfstandige stichting die is 
voortgekomen uit drie Nijmeegse 
zorginstellingen: RIBW Nijmegen-
Rivierenland, de Driestroom en 
Pluryn. De gemeente wilde in deze 
wijk zoveel mogelijk sociale verban-
den realiseren. Je hebt hier een mix 
van sociale woningbouw en koop-
woningen, een verpleegtehuis, maar 
ook kinderopvang. Het initiatief 
zoals Brood op de plank waarbij er 
een samenkomst is tussen allerlei 
verschillende mensen met én zonder 
beperking paste daar goed binnen. 
Een bakkerscafé leent zich heel 
goed voor zo’n initiatief. Geef ons 
heden ons dagelijks brood. Mensen 
hebben dagelijks brood nodig. Het 
bedrijfsmatige gedeelte van het Bak-
kerscafé bestaat uit drie onderdelen: 
de bakkerij, de lunchroom die tevens 
ontmoetingsplek voor de buurtbe-

Bakkerscafé Brood 
op de plank

woners is en de levering aan andere 
bedrijven waarbij we brood en ban-
ket bezorgen. Wat omzet betreft zijn 
die drie onderdelen ongeveer gelijk 
aan elkaar.”

“Ik geloof niet zo in de scheiding tus-
sen coaches en mensen die gecoacht 
worden. Het uitgangspunt is samen-
werking. Neem onze koerier Henk 
van Wijk. Die weet beter dan ik de 
weg in Nijmegen en kent de specifie-
ke wensen van de klanten beter dan 
ik. Op mijn beurt zorg ik dat alles 
reilt en zeilt en in de bakkerij werken 
weer anderen die zorgen dat we op 
een ambachtelijke manier dagelijks 
vers brood en banket bakken. Zo 
heeft iedereen zijn rol en taak.” 

REGELINGEN
Bij Brood op de plank werken mede-
werkers vanuit verschillende regelin-
gen. Sommigen hebben een betaalde 
baan, sommigen volgen een traject in 
dagbesteding, weer anderen hebben 
een Wajong-uitkering of werken met 
behoud van uitkering. Eva Walraven 
lacht: “Soms word je een beetje gek 
van al die verschillende regelingen. 

Aan de andere kant is het ook weer 
vrij gemakkelijk omdat we één ge-
zamenlijk doel hebben: een goedlo-
pende bakkerij runnen. Onze missie 
is in drie begrippen samen te vatten: 
samen succesvol zijn, ontwikkeling 
en kwaliteit. Ontwikkeling zowel 
wat jezelf betreft maar ook als be-
drijf en even eens, wat onze produc-
ten betreft. Ook al heb je een rotdag: 
de klanten verwachten van je dat een 
lekker brood bakt. ” 

CONCURRENTIE
Brood op de plank heeft soms nog 
last van vooroordelen. “Sommige 
mensen denken dat er sprake is van 
oneerlijke concurrentie en dat de 
bakkerij betaald wordt uit zorggel-
den. Dat vooroordeel is hardnekkig. 
Niets is minder waar. De bakkerij 
moet haar eigen broek ophouden. 
De zorggelden die wij krijgen wor-
den uitsluitend gebruikt voor alle 
zaken die te maken hebben met de 
begeleiding van de medewerkers met 
een fysieke en/of mentale beperking. 
Daar zijn we heel transparant in. 
Bovendien nodig ik deze mensen 
van harte uit om zelf een dergelijk 
initiatief op poten te zetten: des te 
meer plek voor mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben”, stelt 
Eva Walraven resoluut.

GEEN DREMPEL
De acceptatie door klanten van een 
concept waarbij mensen met een 
beperking werken, is er van begin 
af aan geweest. Eva Walraven: “Wat 
dat betreft hebben we veel te danken 
aan de onderneming BliXem, die 
al bijna twintig jaar in Nijmegen 
bestaat. Daar werd en wordt ook 
gewerkt met mensen met diverse be-
perkingen. Dat is uitgegroeid tot een 
begrip. Het is heel belangrijk dat je 
een goed product levert: we bakken 
uitstekend brood, de koffie is lekker 
en als je hier naar de lunchroom 
komt, wordt je gastvrij ontvangen. 
We doen ons best om beter te zijn 
dan de buurman, bij wijze van spre-
ken. Wij willen dat het hier minstens 
net zo lekker moet zijn en de bedie-
ning net zo goed en snel. Als je hier 
voor het eerst komt, zie je misschien 

dat er iemand in een rolstoel achter 
de kassa zit. Maar als je hier drie 
keer gekomen bent is dezelfde me-
vrouw gewoon de mevrouw achter 
de kassa, die toevallig in een rolstoel 
zit. We hebben onlangs een onaf-
hankelijk onderzoek laten doen naar 
de impact van ons bedrijf. Zeventig 
procent van de buurtbewoners geeft 
daarin aan dat wij met ons concept 
een waardevolle bijdrage leveren aan 
de saamhorigheid van de buurt.”

DOORSTROMING
Eén van de doelstellingen van het 
bakkerscafé is om medewerkers 
te helpen in hun ontwikkeling. 
Dat leidt ertoe dat er meer dan 
gemiddeld mensen doorstromen. 
Eva Walraven vindt dat niet erg, 
integendeel. “Ik vind het juist heel 
goed als medewerkers van hieruit 
doorstromen naar een andere plek 
of naar betaald werk. We verliezen 
dan een stuk kennis en we zijn 
vaak bezig om nieuwe mensen in te 
werken. Maar dat hoort erbij. Het is 
ook mogelijk om hier intern door te 
groeien. Ik snap de angst bij sommi-
ge werkgevers wel als het gaat over 
het werken met mensen met een 
beperking. Het is vaak de angst voor 
het onbekende. Ik moedig die men-
sen aan om hier te komen kijken of 
om gewoon met mensen in gesprek 
te gaan. Het is nog te vaak: integra-
tie is een prima idee, maar bij mij 
in het bedrijf kan het echt niet. Wij 
zijn een goede bakkerij. Het is een 
gewoon bedrijf. We moeten voldoen 
aan dezelfde eisen en vergunningen 
zoals ieder ander bedrijf. We delen 
vreugde met ons personeel, maar we 
hebben ook sores. We laten zien dat 
we een gewoon bedrijf zijn met een 
bijzonder team. We laten zien dat 
het kan. In die zin hebben we ook 
een voorbeeldfunctie. Als een andere 
ondernemer hier komt kijken, zal 
hij niet meteen morgen 65 mensen 
met een beperking in dienst nemen. 
Misschien begint hij met één. Dat is 
in ieder geval een begin.”

“Met 65 medewerkers zitten we hier 
ongeveer aan onze top. We moeten 
soms ‘nee’ verkopen als er extra 
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Henk van Wijk (49) is één van 
de rollende koeriers bij Brood 
op de plank. Vier keer per week 
bezorgt hij in zijn elektrische 
rolstoel samen met collega’s 
brood en banket bij zo’n veertig 
(horeca)ondernemers in Nijme-
gen. “Een paar jaar geleden heb 
ik geprobeerd een eigen bedrijf 
als koeriersdienst op te zetten”, 
vertelt hij. “Dat is vanwege een 
aantal redenen niet van de grond 
gekomen, jammer genoeg. Ik heb 
toen contact opgenomen met 
Brood op de plank. Sindsdien 
bezorg ik vier dagen per week 
het brood. Achterop mijn rol-
stoel heb ik een laadbak waarin 
de bestellingen liggen. Vanwege 
mijn beperking kan ik niet bij 
de klanten aanbellen. Maar dat 
is geen probleem: als ik bij een 
adres aankom, bel ik met mijn 
mobieltje. De klanten weten 
dan dat ik voor hun deur sta en 
komen naar buiten en halen zelf 
hun bestelling uit de bak.”
“Ik ben heel erg blij dat ik deze 
baan heb. Ik ben heel tevreden 
over de begeleiding en coaching 
die ik hier krijg. Ik heb geleerd 
wat het is om een werkritme op 
te bouwen en hoe het is in team-
verband te werken. Mijn droom 
is dat ik me zo ontwikkel dat het 
een betaalde baan wordt. Maar 
voorlopig ben ik zeer tevreden 
met de situatie zoals die nu is.” 

vraag komt. Dat is lastig want een 
ondernemer wil nooit ‘nee’ zeggen. 
Toch zeg ik liever ‘nee’ dan dat het 
ten koste gaat van de kwaliteit. We 
bakken iedere dag vers biologisch 
brood, zeven dagen per week. Daar 
zijn we trots op.”
“Er zijn geen concrete plannen om 
uit te breiden. Natuurlijk werken wij 
met zorghart in een lichaam waar 
ondernemersbloed doorstroomt. Dus 
als zich serieuze kansen voordoen, 
zullen we er zeker naar kijken. Als er 
anderen zijn die ideeën hebben om 
iets soortgelijks op te zetten, willen 
we graag adviseren. We hebben de 
afgelopen zes jaar veel kennis en er-
varing opgebouwd. Het lijkt gemak-
kelijk om een sociale onderneming 
zoals deze op te zetten. Maar wil je 
zowel op het gebied van zorg en be-
drijfsmatig optimaal presteren, komt 
er heel wat bij kijken. Dat wordt nog 
weleens onderschat.
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Hoewel hij pas 22 jaar is, heeft Jean-Paul Montanus al heel wat inter-
nationale tafeltenniservaring. Sinds 2010 reist de Alkmaarder de wereld 
rond om zijn batje te kruisen met de internationale tafeltennistop. In het 
Deense Vejle werd hij afgelopen oktober Europees kampioen en daar-
mee verzekerde hij zich van een ticket voor de Paralympische Spelen. 
“Deze sport is voor mij heel belangrijk geweest”, zegt hij. “Het heeft mij 
ervaringen gegeven die ik anders niet gehad had.”

Die opmerking nuanceert hij ove-
rigens direct: “Als ik niet was gaan 
tafeltennissen, dan was ik vast iets 
gaan doen waar ik ook gelukkig en 
blij van was geworden.” Sinds zijn 
geboorte heeft de Noord-Hollander 
cerebrale parese, waardoor hij half-
zijdig verlamd is. “Het is veroorzaakt 
door een hersenbeschadiging bij 
mijn geboorte”, legt Jean-Paul uit. “Er 
zijn zenuwen aangetast, waardoor 
bepaalde hersenprikkels niet goed 
worden doorgestuurd. Mijn rechter-
arm is daardoor onderontwikkeld en 
mijn balans is wat minder.”

Al van jongs af aan zijn Jean-Paul 
en zijn tafeltennisbatje onafschei-
delijk. “Mijn vader tafeltenniste en 
daardoor vond ik het ook interes-
sant”, kan hij zich herinneren. “Hij 
kocht een keer een batje voor me en 
daarmee ging ik een balletje hoog-
houden en tegen de kastdeur slaan. 
Ik was daar heel fanatiek in, maar er 
was geen club in Alkmaar. Toen ik 
op zwemles ging in Heerhugowaard, 
kon ik ook gaan tafeltennissen. 
Naast het zwembad zat namelijk 
een vereniging waar ik voor het 
zwemmen dan elke zaterdag ging 
trainen. Ik mocht toen ook gelijk 
competitie spelen. Ik heb nationaal 
altijd bij de ‘validen’ meegespeeld en 
bereikte ook de jeugdmeerkamp met 
de beste twaalf spelers van Neder-
land tot 12 jaar. ”

‘GEHANDICAPTENSPORT’
Via via komt Jean-Paul in aanraking 

Jean-Paul wil zichzelf nog geen 
echte topsporter noemen. “Ik wil het 
maximale uit trainingen halen”, zegt 
hij. “Tafeltennis vind ik geweldig, 
maar de fysieke trainingen; daar ben 
ik geen fan van. Ik ben er wel meer 
mee bezig, weet ook wel dat ik 
lichamelijk sterker moet worden om 
bij de top te horen, maar denk nooit 
‘yes, naar de sportschool’. Als ik de 
stap naar de top wil maken, zal ik er 
toch aan moeten geloven.”

Hoewel hij paralympisch sporter is, 
spiegelt hij zich nog altijd aan zijn 
‘valide’ collega’s. “Ik speel ‘valide’ op 
een hoog amateurniveau. Ik vind het 
belangrijk om in die competities een 
hoog niveau te halen”, zegt Jean-
Paul. “Als het daar goed gaat, weet 
ik dat het paralympisch ook goed 
gaat. De laatste tijd gaat het in de 
‘valide’ competitie goed, ik heb een 
aantal kleine toernooitjes gewonnen 
en dat geeft dan toch zelfvertrouwen 
voor de Europese kampioenschap-
pen.”

“Met een handicap is er  nog van alles mogelijk”
met sporten voor mensen met een 
beperking. Hij wordt op zijn twaalf-
de uitgenodigd voor een Paralympi-
sche talentdag. “Ik wist niet of ik dat 
wel wilde; ‘gehandicaptensport’. Ik 
had altijd bij de ‘validen’ getafelten-
nist en vond het heel confronterend 
om alleen maar omringd te worden 
door mensen met een handicap”, 
zegt Jean-Paul. “Het is heel gaaf 
om in de Paralympische sport uit te 
komen, maar ik zag mezelf toen niet 
als ‘gehandicapt’. Ik werd omringd 
door ‘valide’ spelers; je ziet jezelf 
natuurlijk niet spelen. Voor mijn 
gevoel speelde ik ‘valide’ tafeltennis; 
waarom zou ik bij de ‘gehandicap-
ten’ gaan spelen?”

Pas in 2009 weet zijn vader Jean-Paul 
over te halen om tóch de Paralympi-
sche sport te proberen. Een telefoon-
tje naar bondscoach Johan Lieftink 
is genoeg om met de selectie mee 
te mogen trainen. “Ik hoefde me 
niet te bewijzen bij een talentdag, 
want Johan wist wat voor niveau ik 
had. Een jaar later speelde ik mijn 
eerste internationale toernooi in het 
Italiaanse Lignano. Het niveau van 
de spelers met de handicaps die ze 
hebben, vond ik enorm inspirerend. 
Ik merkte dat ik in bepaalde situaties 
toch ‘anders’ was dan de rest. Toen 
ik zag wat die sporters konden, 
ondanks hun handicap die veel 
zwaarder was dan wat ik had, dacht 
ik: ik moet niet zo zielig doen, er is 
van alles mogelijk. Het heeft echt 
mijn ogen geopend.”

TWEE KEER BRONS
Bij de start van het EK in Vejle had 
Jean-Paul al twee bronzen plakken 
op zak. Eén van het EK in 2013 en 
één van het WK in 2014. “Mijn doel 
was om de kwartfinale te halen en 
dan te zien wat er mogelijk was”, 
legt hij uit. “Ik had nooit gedacht 
dat ik van de nummer 1 en 2 van de 
wereld zou winnen. Ik besef ook 
nog niet helemaal dat dat gebeurd 
is.”  De stap van brons naar goud is 
voor de Alkmaarder fantastisch. “Ik 
ben ineens de kampioen”, glundert 
hij. “Ik heb zoveel felicitaties en 
steun gekregen. Dat doet me heel 
erg goed. Ik hoef niet altijd in de 
belangstelling te staan, maar dit is 
echt heel mooi.” 

Kwalificatie voor de Paralympische 
Spelen is een fantastische bijkom-
stigheid. “Dat wordt nog groter en 
indrukwekkender”, weet Jean-Paul 
nu al. “De komende maanden ga ik 
fulltime trainen, met goede sparring-
partners, om in Rio helemaal top te 
zijn. Ik wil nog een aantal stappen 

Tafeltennis is volgens Jean-Paul 
een ideale sport voor mensen met 
een handicap. Met weinig aanpas-
singen kun je de sport op een hoog 
niveau beoefenen. “Voor tafelten-
nisbegrippen heb ik best een redelijk 
zware handicap”, erkent hij.  “Maar 
daarmee kan ik toch nog ver komen. 
Andere sporten zijn er ook als para-
lympische versie, maar die worden 
helemaal aangepast. Dat is natuurlijk 
ook heel mooi, maar bij tafeltennis 
kun je met veel trainen ook in de 
‘valide’ sport nog ver komen. Tafel-
tennis laat zien wat er voor mensen 
met een handicap mogelijk is. Dat 
inspireert enorm.”

GOEDE RESULTATEN
De eerste paar toernooien haalde 
Jean-Paul naar eigen zeggen geen 
bijzondere resultaten. Een plaats in 
de achtste finale, hooguit kwartfi-
nale. En altijd is er een sterke speler 
waar hij van verliest. “Mijn eerste 
échte resultaat was de halve finale 
op het EK in 2011. Daarna werd 
het weer wat minder. Ik won een 
klein toernooitje, maar op de één 
of andere manier zijn het de grote 
toernooien die mij motiveren. Naar 
die evenementen werk je echt toe. Je 
bent er in trainingen en in je hoofd 
mee bezig. Omdat ik een studie er-
bij deed en ook nog mijn competitie 
had, waren de kleinere toernooien 
meer een voorbereiding op een EK 
of WK. Dáár wil ik in topvorm aan 
de start komen.”

maken en constanter te worden. 
Mijn voetenwerk kan nog beter, al 
weet ik niet hoeveel nog. Door mijn 
handicap zijn er grenzen aan wat 
wel en niet kan, maar ik zou nog 
wel wat sneller op mijn benen wil-
len worden. Op tafeltennistechnisch 
gebied wil ik het komende jaar nog 
meer wapens ontwikkelen, zodat ik 
op mijn allerbest ben op de Spelen 
in Rio. ”
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ZELF TAFELTENNISSEN
Pas op het moment dat Jean-Paul een vereniging 
vond, ging het tafeltennisballetje voor hem rollen. 
Ben jij, of ken jij, iemand met een handicap die 
ook graag zou willen tafeltennissen? Er zijn veel 
verenigingen in Nederland waar je terecht kunt. 
Op de website van NOC*NSF is een landkaart 
‘gehandicaptensport’ te vinden. Op die kaart zijn 
alle partijen weergegeven die zich bezighouden 
met ‘gehandicaptensport’: provinciale sportraden, 
regionale sportservicepunten en organisaties die 
sportadviezen geven. De kaart is te vinden op 
http://www.paralympisch.nl/zelf-sporten/land-
kaart-gehandicaptensport.
Ook kun je bij de Nederlandse Tafeltennis Bond 
(NTTB) terecht voor informatie. Neem daarvoor 
contact op met Ingrid Koppelman
(koppelman@nttb.nl of 079-3438140) of Maartje 
Snelders (snelders@nttb.nl of 079-3438214).
Of kijk op www.nttb.nl.
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Zesentwintig uur achter elkaar rolstoeltennissen, is dat geen gek-
kenwerk? Misschien wel, maar toch begonnen toptennissers Jiske 
Griffioen, Maikel Scheffers en aanstormende talenten Diede de 
Groot en Ruben Spaargaren op 16 oktober aan hun “Record4Rio”. 
Waarom eigenlijk? Maikel: “We willen het rolstoeltennis landelijk 
op de kaart zetten. Natuurlijk doen we dat ook al met onze resulta-
ten die we wereldwijd neerzetten, maar op deze manier willen we 
daar met dit evenement een extra steentje aan bijdragen.”

Jiske en Maikel, beide ambassadeurs 
van Fonds Gehandicaptensport, 
kwamen op het idee om Record4Rio 
- het wereldrecord rolstoeltennis-
sen - te organiseren. Het was altijd 
al een wens van Maikel om zoiets 
te organiseren en toen de Australi-
sche Dylan Alcott een record van 
vierentwintig uur rolstoeltennissen 
neerzette, wilde Maikel niet achter 
blijven. Maikel: “Toen hij dat vol-
hield dachten wij: ‘Daar moeten we 
iets mee doen’. En toen hebben we 
de koppen bij elkaar gestoken en zijn 
we met dit idee gekomen.”

WAT IS HET IDEE?
Het plan is om zesentwintig uur 
achter elkaar te tennissen. Ieder 
uur krijgt er een groepje geïnteres-
seerden, waaronder ook bekende 
Nederlanders als Peter Heerschop, 
Richard Krajicek, Yvonne van Gen-
nip en Emiel Roemer een workshop 
rolstoeltennis. Want eerlijk is eerlijk, 
het is niet zo dat de tennissers alle 
vier non-stop op de baan staan. Ze 
wisselen elkaar af in shifts van twee 
of drie uur. En dat heeft een logische 
reden. Diede: “Dit is te zwaar om 
te doen in een voor-olympisch jaar, 
de kans op een blessure is te groot. 
Daarom hebben ze mij en Ruben 
erbij gehaald, zodat we het kunnen 
verdelen.” 

gaan is nog allerminst zeker. Pas 
eind mei weten ze of ze (direct) 
gekwalificeerd zijn voor de spelen. 
Voor kwalificatie moeten de dames 
bij de beste acht op de wereldrang-
lijst staan. Voor Jiske zal dat geen 
probleem zijn, ze is de huidige num-
mer een van de wereld bij zowel het 
enkel als het dubbelspel. Plaatsing 
kan haar, mits ze geen blessures op-
loopt, bijna niet meer ontgaan. Jiske 
klinkt zelfverzekerd als het over haar 
ambities gaat: “Ik ga voor goud. De 
bronzen (2012, enkelspel) en zilveren 
(2008, dubbelspel met Esther Ver-
geer) medaille heb ik al. Maar nu wil 
ik de gouden medaille pakken.” Voor 
Diede is plaatsing voor de spelen een 
doel op zich: “Er zit nog best wel een 
gaatje tussen mij en de nummer acht, 
maar ik ga dit jaar veel toernooien 
spelen en veel trainen dus ik hoop 
gewoon dat ik dat gaatje ga dichten.” 

De mannen moeten bij de eerste 
tien staan op de wereldranglijst 
en de concurrentie is moordend. 
Maikel: “Bij de mannen hebben we 
een hele brede top. Iedereen in de 
top twintig kan van elkaar winnen, 
maar ook daarbuiten hebben we een 
aantal jongens die heel veel poten-
tie hebben en gevaarlijk zijn.” Op 
dit moment staat Maikel zevende 
bij het enkelspel en achtste bij het 
dubbelspel en plaatsing is dus binnen 
handbereik. Wat wil hij bereiken als 
hij zich kwalificeert? Maikel: “Waar 
ik op hoop is een medaille, het liefst 

Een wereldrecord 
van 26 uur

Record4Rio dankt zijn naam en 
het aantal uur dat getennist gaat 
worden aan de paralympische spelen 
van 2016: In Rio de Janeiro zullen 
namelijk de 26ste paralympische 
spelen plaatsvinden. Een deel van 
het geld dat wordt opgehaald tijdens 
Record4Rio zal dan ook gebruikt 
worden voor de paralympische 
campagne van de tennissers, die de 
financiering van de kwalificatie voor 
de Paralympische spelen zelf moeten 
verzorgen. Diede: “De trip naar Rio 
wordt betaald door NOC*NSF, maar 
de andere wedstrijden (onder andere 
in Australië, Engeland en Tsjechië) en 
het trainen, dat regel ik allemaal zelf. 
Dus het is best wel een dure sport.”

BN-ERS EN ROLSTOELTENNIS
Dat bekende Nederlanders een uur 
mee tennissen is goed voor de aan-
dacht van het evenement, maar het 
maakt ook duidelijk dat het nog niet 
zo’n eenvoudige sport is. Richard 
Krajicek, als winnaar van  Wimble-
don in 1996 toch niet de minste op 
tennisgebied, na een uur rolstoelten-
nis: “Het is moeilijk maar wel heel 
erg leuk. De eerste rally’s waren echt 
een ramp. Toen ik iets langer had 
gespeeld kreeg ik iets meer controle 
over de stoel. Het is heel onwennig 
omdat je gewend bent dat je benen 
het werk doen en nu moet je eerst 

in de single en in de double. En 
welke kleur, tja, het is altijd lastig 
om daar een uitspraak over te doen.” 
Voor de pas zestienjarige Ruben zijn 
de spelen van 2016 nooit een doel 
geweest: “Rio is voor mij nog niet 
realistisch. Maar ik ga voor Tokyo in 
2020 en daar ga ik hard voor werken. 
Ik sta nu nummer tien bij de junioren 
en ik hoop vanaf daar verder op te 
klimmen op de wereldranglijst.”

FONDS GEHANDICAPTENSPORT
Record4Rio draait echter niet alleen 
om de paralympische spelen maar 
er is met Fonds Gehandicaptensport 
ook een goed doel aan het evene-
ment gekoppeld. Maikel: “Ik ben zelf 
ambassadeur van Fonds Gehandicap-
tensport en we willen kinderen en 
volwassenen met een beperking aan 
het sporten helpen. Voor sommi-
gen is dat toch een stap die je moet 
maken, zowel voor de vereniging 
als voor de mensen zelf, je moet 

met je handen de rolstoel verplaat-
sen en dan nog slaan.” Emiel Roemer 
is het daar mee eens: “Je wil naar 
die bal bewegen maar dan moet 
je heel erg nadenken hoe je daar 
met die rolstoel moet komen. Die 
handelingssnelheid heb je niet en 
dus ben je altijd te laat.” Toch is het 
rijden met de rolstoel niet de enige 
moeilijkheidsgraad. Richard: “Op de 
backhand kun je alleen maar ‘slicen’, 
de conventionele slag gaat gewoon 
niet. Ik had al moeite met de back-
hand als ik op mijn benen stond, laat 
staan in een rolstoel...”

Zelfs voor Esther Vergeer, jarenlang 
de onbetwiste nummer een van 
wereld, is het weer even wennen: 
“Ik moet eerlijk bekennen dat ik al 
twee jaar niet meer heb getennist en 
ben nu slechter dan ooit. Doordat 
ik al zolang niet meer heb getraind 
is alle controle en vastigheid weg. 
Tijdens zo’n dag als vandaag denk 
ik toch dat ik weer wat vaker op 
de baan moet gaan staan. Ik ben op 
zoek geweest naar andere sporten 
die ik heel leuk zou vinden, maar 
die zijn er niet. Tennis is gewoon het 
allerleukst.”

ROAD TO RIO
Of de tennissers van Record4Rio 
allemaal naar de spelen van 2016 

toch een drempel over. Verenigingen 
moeten eerst zien dat je makkelijk 
integreert. Een junior kan bijvoor-
beeld makkelijk meedraaien bij een 
valide les op een tennisvereniging. 
Maar voor je eenmaal zo ver bent als 
vereniging en als persoon, dat duurt 
meestal een tijdje. En dat proberen 
we dus te stimuleren.” 

RESULTAAT
Zesentwintig uur later is het wereld-
record een feit en nemen de vier ten-
nissers trots een cheque ter waarde 
van € 25.195,87 in ontvangst. Jiske: 
“Fantastisch dat we de recordpoging 
hebben gehaald en zo rolstoeltennis 
en het Fonds Gehandicaptensport 
onder de aandacht hebben ge-
bracht.”
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MAIKEL SCHEFFERS

DE OPBRENGST NA 26 UUR TENNIS

JISKE GRIFFIOEN

FOTO’S: PETER VERHEIJEN
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Jetze Plat is 24 jaar geleden geboren met een 
afwijking aan zijn benen. Zijn passies zijn 
fietsen en techniek. Hij volgde de oplei-
ding fijnmechanisch techniek en werkte bij 
Double Performance. Inmiddels richt hij 
zich fulltime op het handbiken en doet hij er 
alles aan om te winnen met als uiteindelijk 
doel: de Paralympische Spelen in Rio. 

Jetze Plat

HOE WORDT HET SEIZOEN OPGEBOUWD?
Seizoen 2015 is voorbij en dus is het zaak om snel vooruit te kijken. Het 
is tijd om de planning voor seizoen 2016 te maken. Hiervoor hebben we 
allereerst de verbeterpunten van afgelopen seizoen nodig. Geen eventuele 
verbeterpunten want er zijn namelijk altijd verbeterpunten. Zelfs al zou ik 
alle wedstrijden gewonnen hebben, dan zijn er altijd dingen die anders kun-
nen om toch weer een stap vooruit te komen, laat staan als je niet alles wint. 

Samen met trainer Guido Vroemen, krachttrainer Johan Versluijs, bonds-
coach handbiken Fedor Hes  en bondscoach triathlon Bas de Bruin hebben 
we om de tafel gezeten. Guido Vroemen is hierin de belangrijkste factor, 
want hij maakt uiteindelijk het beste plan voor mij. Waar moet ik goed rij-
den, wat is nog  belangrijk met het oog op Rio 2016 en hoe gaan we alles uit 
mij halen. Eerst bepalen we de piekmomenten, de momenten waar ik zowel 
fysiek als mentaal in topvorm moet zijn. Dit kunnen uiteraard niet enorm 
veel wedstrijden in een jaar zijn. Je bent namelijk zo’n twee tot drie weken 
echt in topvorm, en daarna zakt het altijd weer. Ook kun je in een seizoen 
eigenlijk niet meer dan twee, maximaal drie momenten in een jaar hebben. 

In 2016 is eind mei, begin juni, het eerste enorm belangrijke moment. Drie 
weekenden moet ik knallen en absoluut het beste uit mijzelf halen. Het 
eerste weekend een World Cup handbiken in het Belgische Oostende. Hier 
moet ik vormbehoud tonen, wat toch wel behoorlijk scherp staat. Ik zal hier 
nog wel minimaal bij de eerste drie moeten eindigen om zeker te zijn van 
een startplek op de Paralympische Spelen. Zelfs na drie World Cup overwin-
ningen en een tweede plek op het WK dit jaar. Dit is voor De Spelen tevens 
het enige moment waar ik me moet tonen, misstappen zijn niet geoorloofd 
dus. Mocht ik op wat voor manier ook toch onder niveau presteren, dan 
ben ik afhankelijk van mijn nationale concurrenten. Mochten zij super goed 
presteren, dan wordt het toch nog erg spannen. U begrijpt dat ik het liever in 
eigen hand wil hebben, dus de taak en het doel zijn helder. 

De twee weekenden erna start ik twee zeer belangrijke triathlon wedstrijden, 
het EK in Portugal en een World Cup in Engeland. Om goed te staan op de 
wereldranglijst, namelijk top 8, moet ik bij deze wedstrijden dus minimaal 
top 6 finishen. Als ik dat doe, mag ik voor de triathlon naar Rio. De tweede 
en laatste belangrijke periode is uiteraard in september, Rio de Janeiro. 

Het grote doel is dus nog ongewijzigd. In zowel de handbike race (wegwed-
strijd en tijdrit) als de triathlon race strijden om de gouden medaille tijdens de 
Paralympisch Spelen in Rio. 

Door het seizoen heen houd ik uiteraard constant contact met de mensen die 
mij hierin ondersteunen. Het plan is in grote lijnen uitgezet en wordt bijge-
stuurd in het seizoen waar nodig, om zo top te zijn op de momenten dat het 
moet. Tot en met januari zal dit vooral in het teken staan van veel kilometers 
maken op de fiets en zware krachttraining. Op naar een prachtig seizoen!
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Jetta Klijnsma:
“Het wordt hoog tijd!”

Net echt of mooi nep

Diversiteit in werk
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Is het een paard? Nee, 
het is een zebra!

De route naar vrijheid

Weer gevoel in penis
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Met rolstoel en buddy’s 
door de bagger

Poepen en piesen;
we doen het allemaal...
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SUPPORTmagazine

 NR 1 FEBRUARI 2015
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MAGAZINE OVER LEVEN, WONEN EN WERKEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING 

Het hoe, wat, waar en waarom van transfers

A Body Issue:
mode ontworpen met 3D bodyscan

Walsen op wielen

Magazine over leven wonen en werken met een lichamelijke beperking 

SUPPORTmagazine

nieuws | reportages | technische snufjes | de nieuwste hulpmiddelen | psychologie  

mobiliteit | werk | vakantie | sport | wonen | relaties | lekker leven

SUPPORTvakantiegids

2016
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Wil jij dit ook?

Ga dan snel naar de 

LEZERSAANBIEDING!

Van het Portugese

leven genieten
in de Algarve

Met het gezin
rondtoeren

door Amerika

Fietsen door de Brabantse ‘Sahara’

MAGAZINE OVER LEVEN, WONEN EN WERKEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING 

SUPPORTmagazine
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MAGAZINE OVER LEVEN, WONEN EN WERKEN MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING 

Wat ALS je weet
wanneer het leven eindigt?

Onbeperkt theater

Kinderen moeten
lekker kunnen
rollen en dollen

Nog geen abonnee?

Ontvang 6 x Support Magazine
+ de jaarlijkse vakantiegids voor €22,-

Of lees Support Magazine digitaal voor €15,- per jaar

         Cadeau geven kan natuurlijk ook! 

Kijk voor meer informatie op:

www.supportmagazine.nl/abonneren 



Samen op weg naar GOUD 

Double Performance: rolstoel & handbike expertisecentrum
Double Performance B.V. | Antwerpseweg 13/1 | 2803 PB Gouda, Nederland  | + 31(0)182 - 573 833 | reacties@doubleperformance.nl | www.doubleperformance.nl

Samen op weg naar GOUD 
Succes Jetze !!!


