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WorkHopperDe rolstoel voor een dynamische werkhouding

Je bent veeleisend als het gaat om 
je werkrolstoel. Logisch, want per 
dag breng je er veel uren in door. 
Dat jouw rolstoel in alle situaties 
perfect bij jouw werkomgeving 
en uit te voeren taken past is dus 
belangrijk.

Dynamische werkhouding
De O4 WorkHopper vergroot jouw 
bewegingsvrijheid en stimuleert 
een dynamische werkhouding:

• Instellingen van de rugleuning 
en zitting constant aanpasbaar 
(ook tijdens het rijden, zonder 
gereedschap)

• Zelfstandiger werken door 
houdingswisselingen

• Actievere handelingen op 
werkplek mogelijk

• Uitstekende schokabsorptie, 
rijden zonder pijn

• Op maat gemaakt door middel 
van 3D-bodyscan

Dankzij de WorkHopper heb je 
aan het einde van de dag nog 
volop energie!

Past jouw 
rolstoel bij 
je dagelijkse 
functioneren?

O4_Workhopper_adv.indd   1 28-05-20   12:00
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VOORWOORD

Foto: Mathilde Dusol

Beste
Supporters

Zelfredzaamheid, een prachtig thema met vele kanten. Wat is 

daarvoor nodig? Hoe ervaren wij dit zelf? En hoe was dat vroeger 

en nu? Is de behoefte aan eigen regie veranderd of hetzelfde 

gebleven? In deze special mochten vader en dochter samenwerken, 

hoe bijzonder is dat! We hebben het over hoe belangrijk Daan 

de hulphond en de aangepaste bus zijn, over de school De 

Monnikskap vroeger en nu, maar ook waarom lotgenotencontact, 

of hoe je het noemen wil, zinvol en leuk kan zijn. 

 

Jan heeft ooit een sprookje geschreven over een wereld waarin 

handicap de norm was en alles volledig aangepast was. Een plek 

waar pure zelfredzaamheid heerste, omdat de wereld daarvoor 

zorgde. Waar koppels die een gezond kind zonder handicap 

ter wereld brachten, behandeld werden als raar. Waar speciale 

claustrofobische toiletten met een drempel werden gebouwd 

voor de weinige valide burgers die nog bestonden; zij werden 

gehuisvest in een oud kasteel met lekker veel trappen. Het was 

maar een sprookje, vandaar dat we ook vijf tips voor jullie hebben 

om de zelfredzaamheid te vergroten. 

 

We wensen jullie veel leesplezier.

Vader en dochter over zelfredzaamheid

De redactie stelt feedback op  

Support Magazine zeer op prijs; 

stuur je reacties naar:

   facebook.com/supportmagazine

 @SupportMagazine

 @support.magazine

 mwijnen@virtumedia.nl

JAN EN JESKE TROOST

Gasthoofdredacteuren

Support Magazine 

Jan Troost (63) zet zich al bijna vijftig 

jaar in voor de rechten van mensen 

met een beperking. Als politiek 

activist, lobbyist en oud-voorzitter van 

de CG-Raad (nu Ieder(in)) werd hij een 

landelijk bekende verschijning op het 

toneel van de gelijkwaardigheidsstrijd.

Dochter Jeske (25) heeft dezelfde 

aandoening als haar vader 

(osteogenesis imperfecta) en blijkt 

qua strijdvaardigheid uit hetzelfde 

hout gesneden.
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#DURFTEVRAGEN

Hoe kan het dat de Amsterdamse 

15G trams (de nieuwe) niet goed 

toegankelijk zijn? En wat gaat 

GVB eraan doen?

Afhankelijk van de Amsterdamse halte blijkt de uitschuifplank  
die uit de nieuwe tram komt te schuin, te kort én een hinderlijke 
rand te hebben waar je tegenaan botst met kleine wielen. Voor 
sommigen is zelfstandig reizen nu onmogelijk. De redactie  
vraagt openbaar vervoerder GVB hoe dit kon gebeuren.

“GVB vindt dat iedereen gebruik 

moet kunnen maken van het ov, en 

zoveel mogelijk zelfstandig. Al onze 

voertuigen zijn toegankelijk voor rol

stoelgebruikers. Zo zijn onze trams 

(en bussen) voorzien van elektrisch 

bedienbare oprijplaten die aan alle 

wettelijke eisen voldoen. 

Ten aanzien van de toegankelijkheid 

van de 15G (de nieuwe tram): het over

grote deel van de reizigers kan zelf

standig gebruikmaken van deze tram. 

Alleen voor reizigers met een rolstoel 

met kleine voorwieltjes geldt dat het 

zelfstandig de tram inkomen via de 

rolstoelplank op bepaalde haltes nog 

problemen kan geven. Toegankelijk

heid staat bij GVB hoog op de agenda, 

en daarin werken we nauw samen met 

onze opdrachtgever Vervoerregio 

Amsterdam, de gemeente Amster

dam, beheerders van de infrastructuur 

en de Reizigers Advies Raad, waarin 

ook Cliëntbelang is vertegenwoordigd. 

Het probleem van de aansluiting  

van de plank op enkele haltes en 

daarmee de uitdaging voor rol

stoelen met kleine wieltjes heeft 

geen enkele partij voorzien. 

Variabelen waar we geen invloed op 

hebben, denk bijvoorbeeld aan bewe

gende ondergrond, grondwaterstand, 

slijtage et cetera, zullen er altijd voor 

zorgen dat we een toegankelijkheid 

van honderd procent (evenals het stre

ven dat dit honderd procent zelfstan

dig kan) niet kunnen garanderen, 

welke maatregelen wij ook nemen.

Omdat we de situatie graag willen 

verbeteren onderzoeken we samen 

met de fabrikant CAF of we de drem

pel (verbinding tussen rolstoelplank 

en vloer van de tram) verder kunnen 

afvlakken, zodat rolstoelers met 

kleine voorwielen alsnog met minder 

moeite de tram in kunnen komen. 

Ook onderzoeken we samen met hen 

of er een handbedienbare plank aan

gebracht kan worden.”

Beantwoord door Mireille Muller, 

woordvoerder GVB, openbaar 

vervoerder van Amsterdam.

Oude tram rolstoelvriendelijker 
dan nieuwe!?

Foto: EenRailSpotter

IMPACT VAN CORONA

Peiling onder leden van het Lezers

panel én Support Magazinevolgers 

op social media. Oktober 2021.

Heeft nog angst om  

corona te krijgen

JA  NEE

46% 54%

Voelt zich door de versoepelingen 

juist onveiliger

JA  NEE

47% 53%

Voelt zich veilig genoeg om 

boodschappen te doen

JA  NEE

77% 23%

Gaat gerust naar horeca,  

theater of museum

JA  NEE

59% 41%

Knuffelt zijn naasten weer

JA  NEE

41% 59%

Durft weer naar het buitenland  

te reizen

JA  NEE

22% 78%

    Respondenten: 83 mensen 
met een lichamelijke beperking.
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KIJK NOU!

“Afkijken helpt!” Zo luidt de aankondiging van het 

 ‘Revalideren is leren Festival’ over, voor en mét mensen 

met een fysieke beperking. Organisator van het online 

festival is de Stichting revalideren is leren. Op het pro

gramma staat een respectabel aantal sprekers  onder 

wie Esther Vergeer, Otwin van Dijk en Inge Vuijk  die de 

festivaldeelnemers van inspirerende verhalen en aan

sprekende praktijkvoorbeelden zullen voorzien. De orga

nisatoren beloven een ‘live feel’: met een personaliseerde 

avatar kun je veilig iedereen de hand schudden of samen 

in een bootje stappen om rustig door te praten. En zoals 

het bij een festival hoort, kan er ook gedanst worden.

Revalideren is leren Festival, 18 november 2021,  

13.00 -18.30 uur, toegangsprijs: 125 euro. Online.

 revaliderenisleren.nl/festival

Revalideren is leren 
Festival

Boek

Mayim. Levend water, 
zo heet ik, zo ben ik
Mayim  een samentrekking van de 

namen van haar ouders Marcel en 

 Michelle, met als betekenis ‘Levend 

Water’  vertelt haar vader wat hij over 

haar leven mag opschrijven, hij geeft 

woorden aan haar verhaal. Een verhaal 

over leven met ernstige handicaps als 

gevolg van aangeboren hersenletsel. 

 Onopgesmukt, zonder beklag, ver van 

slachtofferschap en op een goede manier 

strijdbaar, zo komt alles op papier. 

Het dagelijks leven van Mayim vraagt 

veel zorg: door haar spasticiteit is zij vol

ledig afhankelijk van anderen. De inkijk in het gezins

leven blijft je bij. In de eerste plaats door de positieve 

 opstelling van Mayim zelf, haar levensblijheid, maar ook 

door de betrokkenheid van haar ouders en oudere broer, 

en de hulpverleners daarbuiten. 

Waarom dit boek? De kern vormt de waardigheid van de 

mens, die voor iedereen geldt. Waardigheid zonder 

 beoordeling van maatschappelijke relevantie. Het boek 

ontroert door zijn eenvoud in een complexe situatie. Een 

boek van binnenuit.

Mayim. Levend water, zo heet ik, zo ben ik - Een auto-

biografie over het leven van Mayim in een wereld vol 

 beperkingen, door Mayim Kolder en Marcel Kolder. 

 Paperback. ISBN 9789464315356. Prijs: ¤ 20,50.

Barry Hegeman: “Ik heb 
 jarenlang moeten ploeteren 

voor iets wat met de juiste 
begeleiding in een paar 
maanden had gekund.”

Support Magazine mag vijf toegangskaarten 

weggeven! Laat de redactie weten waarom jij erbij 

moet zijn, en maak kans op gratis deelname aan 

het festival: redactie@supportmagazine.nl.  

Alle gemeenten deden mee aan de verkiezing Meest 

Toegankelijke Gemeente van Nederland die in mei van 

start ging. De stemmende Nederlanders bepaalden dat 

de gemeenten Stein, Zwolle, Hardenberg, Harderwijk en 

Oude IJsselstreek een plek in de finale verdienden. Een 

vakjury koos Stein als winnaar. Voorzitter Leonard 

Geluk: “Stein springt eruit met hun Sociale Inclusie 

Agenda. De gemeente laat zien dat het benutten van de 

brede kennis, samenwerking en ervaringsdeskundigheid 

van inwoners ook leidt tot tastbare resultaten waar 

mensen wat aan hebben. Een mooi voorbeeld is het 

 innovatieve onderwijsproject van Stichting (On)Beperkt 

4 life, waarin kinderen zien en ervaren hoe het is om met 

een beperking te leven.” 

 www.meesttoegankelijkegemeente.nl

Gemeente Stein is 
meest toegankelijk

HandicapNL  
lanceert Re>Start
Ondanks dat de revalidatiezorg in Nederland op hoog 

niveau is, raken veel mensen na revalidatie in een nega

tieve spiraal. Zij verliezen de aansluiting met school, 

studie, werk, vrienden en gezin. Om dit te aan te pakken, 

heeft HandicapNL eind september, samen met kop

lopers in de revalidatiezorg, het programma Re>Start 

gelanceerd. Met dit programma willen zij mensen helpen 

hun leven weer op te bouwen na het revalidatiecentrum. 

Samen met professionals maken zij een persoonlijk plan 

voor hun nieuwe leven en krijgen ze concrete hulp. 

Omdat voor deze hulp vaak geen vergoeding bestaat, 

gaat het programma 

vergezeld van het 

Re>Start Fonds.

 https://handicap.nl/

restart
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INTERVIEW

JAN TROOST

Geboren: 3 april 1958

Opleiding: Hbo Maatschappelijk werk 

Activiteiten: Bijna 50 jaar betrokken bij de emancipatiebeweging van mensen met een 

handicap, politiek activist en lobbyist, eigenaar adviesbedrijf Inclusie Verenigt, projectleider 

Toegankelijkheid en wonen in Nijmegen, oud-voorzitter CG-Raad (het tegenwoordige Ieder(in))

Privé: Vader van Jeske en Ivar, Samme† en Jelte†, getrouwd met Paula Boek

Hobbies: Modelbouw, verzamelen, contact met vrienden 

Beperking: Osteogenesis imperfecta

Websites: troostoverleven.nl, inclusieverenigt.nl, Aparticipatie TV (YouTubekanaal  

met o.a. de Troost & Sanders Vlogs, die Jan samen met Mari Sanders maakt.)

JESKE TROOST

Geboren: 5 juni 1996

Opleiding: Havo, doktersassistente 

Activiteiten: Auteur Hoe Overleef Ik 

Thuiszitten Survivalgids, vrijwilliger Think Bick 

Privé: Dochter van Jan Troost en Paula Boek

Hobbies: Koken, tekenen, met vrienden leuke 

dingen doen, lezen

Beperking: Osteogenesis imperfecta

Website: hoeoverleefikthuiszitten.nl
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INTERVIEW

Jan Troost en dochter Jeske hebben allebei dezelfde 
aandoening: osteogenesis imperfecta. Een erfelijke 

bindweefselaandoening met als gevolg een broze botstructuur 
met in het kielzog daarvan veel botbreuken. Nare ‘bijwerking’: 
de ziekte is levenslang, want niet te genezen. Met Jan en Jeske 
blikken we terug op hun beider persoonlijke geschiedenis. Wat 

is er veranderd in 25 jaar en wat hetzelfde gebleven op het 
gebied van zelfredzaamheid? 

Tekst Paul Waayers
Foto’s Mathilde Dusol

Zelfredzaamheid

Jan en Jeske 
over vroeger 

en nu

J
an Troost: “Eigenlijk is mijn zelfredzaam-

heid met de jaren alleen maar toegeno-

men. Kijk, vroeger had men sowieso niet 

het beeld dat een ‘beperkt’ kind ooit zelf-

standig zou kunnen gaan wonen of zou 

gaan trouwen. Dus in die beginperiode 

heb ik toch een vrij beschermde opvoe-

ding genoten, waardoor je zelfredzaamheid een 

wat beperktere kans kreeg. In die tijd waren er ook 

geen aangepaste woningen of voorzieningen die er 

nu zijn. Kijk, ik ben van 1958, de tijd van kolen-

kachel, distributieradio en bakelieten telefoon aan 

de muur met kiesschijf. Mijn vader had echter via 

de bijzondere bijstand een zwart-wittelevisie weten 

te regelen, omdat ik zoveel op bed lag. Dus ik was 

één van de eerste jongeren die een eigen televisie 

had op zijn kamer. Daardoor had ik als toenmalige 

tienjarige contact met de rest van de wereld. Ben ik 

mijn ouders nog steeds dankbaar voor.”

Jeske Troost: “Ik heb dat zeker anders ervaren. In 

2013, na een val van een trap, werd ik echt afhan-

kelijk. Pas na de komst van mijn hulphond Daan 

(zie pagina 18, red.) heb ik mijn zelfredzaamheid 

voor een groot deel teruggekregen. Nu zijn de 

voorzieningen een stuk beter dan in de tijd van 
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INTERVIEW

mijn vader. En mijn ouders hebben het 

verder voortreffelijk aangepakt door mij 

zoveel mogelijk mee te laten doen en 

niet zo overbezorgd en beschermend te 

zijn zoals in de tijd van mijn vader.”

Jan: “En Jeske had naast mij ook een 

moeder die vond dat Jeske - ondanks het 

risico op botbreuken - ook gewoon naar 

de kermis moest kunnen. Of met een 

schoolreisje meegaan. Of dat nou een reisje 

in Nederland was, of in het buitenland.”

Jeske: “Zo herinner ik me mijn gebroken 

been, precies in de week dat ik met een 

schoolreisje mee zou gaan. In de bus was 

geen plaats voor mijn rolstoel. En wat doet 

mijn vader? Hup, rolstoel in zijn aangepas-

te auto en die bus achtervolgen, zodat ik 

er toch bij kon zijn. Geweldig toch?!” 

Onderwijs toen en nu 
Jan: “Ik zat de eerste drie jaar van de 

lagere school op een reguliere gerefor-

meerde school en dat ging heel goed 

eigenlijk. Maar na de derde klas werden 

alle kinderen met een beperking naar een 

mytylschool in Dordrecht gestuurd. Mijn 

vriendjes zag ik niet meer en er was één 

docent op vijf leerlingen. Dus je werd 

constant in de gaten gehouden. Mijn 

toenmalige kattenkwaadkarakter stond 

daar natuurlijk haaks op. Later ben ik 

qua school verkast naar de Maartenskli-

niek, waar 120 kinderen met een beper-

king op zaten. Ik was daar intern en één 

keer per maand kon ik naar huis. Daar 

waren trouwens wel heel veel activiteiten, 

waar ik natuurlijk driftig aan meedeed.”

Jeske: “Ik ben nooit naar het speciaal 

onderwijs gegaan. Ik zat op een kleine 

reguliere havoschool met zeshonderd 

leerlingen en enorm betrokken docenten. 

Als ik weer iets gebroken had, kwamen 

de leraren het huiswerk thuis of in het 

ziekenhuis brengen. Ik ben dus nooit 

gezien als ‘die zielige gehandicapte’. 

Juist in het examenjaar viel ik van de 

trap en heb thuis op bed examen moeten 

doen. Dankzij de inzet van die docenten 

heb ik mijn havodiploma gehaald.”

Jan: “Ja Jeske, maar dat kwam ook omdat 

jij als mensenmens een enorme gunfactor 

had opgebouwd.”

Jeske (lachend): “Ja dat klopt wel. Ik was 

een beetje de ‘schoolpsycholoog’. Met 

hun liefdesverdriet kwamen leerlingen bij 

mij uithuilen. En ik werd ook altijd uit 

de klas gehaald als iemand gevallen was 

of zo, omdat ik al wat ehbo-expertise had 

opgebouwd over wat je moet doen en 

laten als iemand wat gebroken heeft.”

Jan: “Op het moment dat je kinderen 

met een beperking opleidt in het regulier 

onderwijs, heeft dat enorme positieve 

gevolgen voor zowel de valide als invalide 

kinderen. Die valide kinderen leren dat 

hun soortgenootjes met een beperking 

even ‘normaal’ zijn als zij.”

Aanpassingen in huis 
Jan: “Mijn ouderlijk huis in Dordrecht was 

op een gegeven moment een portiekwo-

ning met een inpandige trap. Niet echt 

handig, dus later zijn we naar een bene-

denwoning verhuisd. Mijn kamertje was 

de badkamer, waar ik naast de wasma-

chine sliep. Het pand had echter wel een 

mooie ‘aanpassing’: in geval van botbreuk 

kon de brancard door het raam naar bui-

ten, want de gang en deuren waren te smal 

voor die brancard. Zodoende. Daar heb ik 

acht jaar gewoond. Maar toen ik naar de 

Maartenskliniek in Nijmegen ging, heeft 

mijn vader ervoor gezorgd dat er in dat 

nieuwe huis een extra kamer voor mij was, 

zodat ik ook daar mijn eigen stekkie had.”

Jeske: “Ik woon nu in een voormalig be-

jaardencomplex, (lachend) ik ben er dus 

vroeg bij. Ik heb daar mijn eigen apparte-

ment, alles gelijkvloers, brede gangen en 

toegangsdeuren en ik kan douchen met 

een douchestoel. Bij mijn vader is natuur-

lijk alles rolstoellaag, bij mij niet. Komt 

ook omdat ik vrij lang ben. En dankzij 

een lift kan ik op een derde etage wonen. 

Autoaanpassingen
Jan: “In 1975, ik was net 18, kwam het 

GAK naar me toe met de vraag of ik 

niet een eigen auto wilde. Dat is nu echt 

onvoorstelbaar. Gouden tijden waren 

dat. Ik heb toen een oranje Volvo 66 

gekregen, een kloon van het bekende 

Dafje met die volautomatische versnel-

ling. Het GAK betaalde toen echt alles, 

omdat zij in die tijd al inzagen dat een 

auto - aangepast of niet - dé manier was 

om te kunnen participeren. Dat klopte 

Jeske: “Mijn 
ouders hebben mij 
zoveel mogelijk 
mee laten doen”



11

INTERVIEW

ook, want dankzij die auto kon ik mijn 

opleiding maatschappelijk werk volgen.”

Jeske: “Ik heb een niet-aangepaste Toyota 

Yaris, want ik heb het geluk dat ik alleen 

links wat beperkt ben. Ik kom dus weg in 

iedere automaat.”

Jan: “Momenteel heb ik een aangepas-

te verlengde VW Transporter-bus met 

een lift, een draaistoel richting bedie-

ningspaneel, en speciale handbediening.”

Jeske: “En een plekje voor het kratje bier…”

Jan: “Daar heb ik inderdaad een speciaal 

‘takeltje’ voor ja…”  

Toegankelijkheid 
Jan: “Toen ik in 1971 in Nijmegen beland-

de, was er geen gebouw toegankelijk. Geen 

op- of afrit, rolstoelliftjes, helemaal niks. In 

dat jaar, nu een halve eeuw geleden, heb-

ben wij gedemonstreerd bij het culturele 

centrum De Lindenberg. En eerlijk is eer-

lijk, die demonstratie - waar ik uiteraard bij 

betrokken was - is achteraf bezien het be-

gin geweest van het toegankelijkheidsden-

ken in Nijmegen. Daarna liep Nijmegen op 

dat punt echt voorop. Maar ja, kortgeleden 

moest ik inspreken over de brug over de 

Waalhaven, die niet toegankelijk is. Dus 

de toegankelijkheidsstrijd is nog lang niet 

gestreden. Nou ja, dan blijf ik in ieder ge-

val ‘van de straat’. Anders ga ik toch alleen 

maar weer ‘belletje trekken’ of zo…” 

Jeske: “Ik woonde in Wijchen, een ge-

meente die mede door pappa een stuk 

alerter is geworden op toegankelijkheid. 

In de horeca kon je soms niet naar het 

toilet en ook winkels als het Kruidvat zijn 

echt een crime, maar verder is alles steeds 

meer toegankelijk geworden voor mij.  

Jan, tot een strijdbaar slot: “Zolang het 

Nederlandse bouwbesluit nog niet helder 

en strak aangesloten is op de zogeheten 

Integrale Toegankelijkheid Standaard, is er 

nog een wereld te winnen. En op termijn 

gaan we die wereld ook zeker winnen! 

Moet jij eens opletten!”

Jan: “In 1975 vroeg 
het GAK of ik een 

eigen auto wilde. Dat 
is nu onvoorstelbaar”
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SPORT

”Parijs is nog ver,” zei wielrenner Joop Zoetemelk ooit tijdens de Tour de 
France. Maar voor de paralympische sporters is Parijs niet meer zo ver als 
het normaal zou zijn. De Paralympische Spelen in Tokio liggen net achter 
ons, de volgende zomerspelen zijn door het corona-uitstel ‘al’ binnen drie 

jaar in de Franse hoofdstad.

Tekst Robin Wubben
Foto's Mathilde Dusol | Ilse Schaffers

H
oe hebben drie talent-

volle sporters die er in 

Tokio niet bij waren, 

naar de Paralympi-

sche Spelen gekeken? 

Heeft het ze extra gemotiveerd om nog 

harder te werken voor hun paralympi-

sche droom? Ze zagen collega-sporters 

medailles winnen, boven zichzelf uit-

stijgen óf juist teleurgesteld naar huis 

komen omdat die gedroomde prestatie 

er niet kwam. Aan het woord zwemster 

 Florianne Bultje (23 jaar), badminton-

ster Sophie van den Broek (19 jaar), en 

triatleet Brendan Bischof (30 jaar). Zien 

we ze straks in Parijs?

“Ik heb wel een traantje 
gelaten”
Florianne Bultje voldeed nét niet aan de 

kwalificatie-eisen voor de Paralympische 

Spelen in Tokio. Zenuwen speelden haar 

bij het laatste kwalificatiemoment par-

ten. “We hadden al zolang geen wedstrij-

Er zijn vele wegen die naar

Parijs leiden

den gezwommen, ik wist dat ik de limiet 

zou kunnen halen, maar het móest op 

dat moment gebeuren. Dat werd me te 

veel,” blikt ze terug. “Natuurlijk heb ik 

daarvan gebaald, maar inmiddels heeft 

het me vooral enorm gemotiveerd om er 

over drie jaar in Parijs wél bij te zijn.”

Ze zag via de livestreams op YouTube heel 

veel van de zwemwedstrijden in Tokio. 

De Nederlandse zwemmers veroverden 

in totaal vijf keer goud, zes keer zilver 

FLORIANNE BULTJE

Geboren 26 april 1998

Sport Zwemmen

In beeld: Rogier Dorsman.
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 "Badminton is een 
echte ervaringssport"

SOPHIE VAN DEN BROEK

Geboren 16 november 2001

Sport Badminton

“Als ik Parijs haal, is dat 
mooi meegenomen”
Sophie van den Broek heeft van de Pa-

ralympische Spelen niet veel live gezien. 

“Gelet op het vroege trainingsschema 

en de rust die je ook nodig hebt, kon ik 

helaas niet veel zien,” lacht ze. “Ik train al 

om zeven uur en ik ben net aan het eerste 

jaar van het hbo Sportkunde begonnen. 

Mijn studie begon ook precies tijdens de 

Spelen. Maar ik heb uiteraard elke morgen 

wel even gekeken wat er gebeurd was. En 

ik heb de rolstoelbasketbalwedstrijden die 

live op tv waren, wel gekeken.”

Haar sport badminton stond voor het eerst 

op het programma tijdens de Paralympi-

sche Spelen. De Nederlandse Megan Hol-

lander kende een moeizame voorbereiding 

vol blessures, maar stond uiteindelijk wel 

in Tokio. “Het deed me best wat om het 

proces van Megan te volgen. Daardoor 

besef ik nu ook dat je droom door een 

blessure ineens uit elkaar kan vallen. Ik 

schrok er wel van dat zoiets kan gebeuren, 

zonder dat je er echt iets aan kunt doen. 

Het was heel tof dat badminton nu op het 

paralympisch programma staat, dat geeft 

zeker extra energie.”

Sophie maakt sinds begin dit jaar deel uit 

van de nationale selectie. Hoe reëel is het 

dat we haar over drie jaar in Parijs gaan 

zien? “Mijn hoofddoel is pas de Paralym-

pische Spelen in 2028, in Los Angeles,” 

zegt ze. “Als ik Parijs haal, is dat mooi 

meegenomen. Het zou fantastisch zijn, 

er is een kansje, maar het zal echt aan 

mijn ontwikkeling liggen of het lukt. 

Badminton is een echte ervaringssport, je 

moet jaren trainen voor je op het hoogste 

niveau mee kunt komen. Ik speel nu pas 

vijf jaar. Ik moet eerst zoveel mogelijk 

wedstrijden spelen, toernooien meema-

ken en heel veel trainen. Als ik daardoor 

naar Parijs kan, is dat geweldig.”

en zes keer brons. ‘Ik was sterk onder 

de indruk van wat Chantalle Zijderveld 

heeft gedaan. Zij won twee gouden, een 

zilveren en twee bronzen medailles. Zij is 

voor mij echt de ultieme topsporter. Ze 

is echt iemand tegen wie ik opkijk, ik wil 

zijn zoals zij, wil ook alles geven voor de 

sport. Maar ik heb veel meer contact met 

bijvoorbeeld Rogier Dorsman, die drie 

keer goud won. Ik ken hem al heel lang, 

we eten af en toe samen, ik heb echt wel 

een paar traantjes gelaten toen hij zijn 

medailles kreeg.”

Door wat ze van Tokio heeft gezien,  

is Florianne er nog meer op gebrand er 

in 2024 in Parijs bij te zijn: “Ik móet dit 

halen,” lacht ze. “Het gevoel dat je op de 

Spelen staat, dat de hele wereld naar je 

kijkt, dat je iets doet wat je leuk vindt 

en iedereen ziet dat; dat lijkt me gewel-

dig. Het is een reëel doel, al is het nog 

ver weg. Ik moet mijn zenuwen onder 

bedwang krijgen en keihard blijven 

trainen, dan is alles mogelijk.”

In beeld: M
egan H

olla
nd

er
.
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"Jetze Plat en Geert 
Schipper zijn van de 

buitencategorie"

“Mijn route loopt naar Los 
Angeles”
Via de verschillende online livestreams 

heeft Brendan Bischoff de Paralympische 

Spelen zoveel mogelijk gevolgd. Niet 

alleen zijn eigen sport, maar ook de suc-

cessen bij onder andere het zwemmen, 

rolstoelbasketbal en wielrennen. “Helaas 

heb ik de rolstoelbasketbalfinale gemist, 

omdat ik parcoursverkenning had voor 

de WK Long Distance in Almere,” zegt 

hij. “De triatlon heb ik zonder geluid 

gekeken, omdat je constant een irritante 

piep hoorde. Ik vond het enorm span-

nend. Je hebt bepaalde verwachtingen, 

maakt voor jezelf al een soort uitslag. 

Omdat ik zelf weet wat de sport is, kijk 

ik er totaal anders naar dan voorheen. 

Nu keek ik ook tactisch naar wat er 

gebeurde. Dat Jetze Plat zou winnen, 

had ik vooraf wel bedacht. Maar het zag 

er zó makkelijk uit.”

“De Spelen in Tokio motiveren me om 

door te gaan zoals ik nu bezig ben. Als 

het een dag niet gaat, is er altijd een 

volgende training,” vervolgt hij. “Bij 

Jetze gaat het ook niet altijd goed. Dus 

bij mij ook niet.” Hoewel Parijs nog drie 

jaar weg is, ziet Brendan geen plek voor 

zichzelf op die Spelen. “Jetze en Geert 

Schipper zijn van de buitencategorie. 

Je hebt de wereldtop en zij staan daar 

nog boven. En zij gaan zeker tot Parijs 

door. Ik zal een van die twee van hun 

plekje moeten stoten en dat wordt heel 

moeilijk. Dus ik ben nu al met Los An-

geles 2028 bezig. Ik heb zo’n groot doel 

nodig, zodat ik ook de weg ernaartoe 

kan invullen.”

BRENDAN BISCHOFF

Geboren 5 januari 1991

Sport Triatlon

In beeld: Jetze Plat.



Joke van de Wetering

‘Met prothese voel ik me fysiek completer.’
Joke heeft in 1998 een motorongeluk gehad en verloor daarbij haar been. Joke wil 

graag een prothese om zich weer ‘compleet’ te voelen. Daarom vindt ze het belangrijk

dat haar prothese er zo mooi mogelijk uitziet en tegelijkertijd functioneel is.

De wensen van onze klanten vertalen in een goede en mooie prothese; 

dat is onze kracht!

Rijndam Orthopedietechniek /  Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam  /  010 241 25 55  /  www.rijndam.nl/orthopedietechniek

Orthopedietechniek

Wilt u ook beter en 
zonder pijn bewegen?

Bel voor een second opinion: 
06 20 36 55 08

Rijndam Support_OTH  04-10-21  13:53  Pagina 1
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COLUMN

Ik ben ervan overtuigd dat onafhankelijkheid 

de mens gelukkig maakt. Zelf(standig) in staat 

zijn om zowel kleine als grote keuzes te ma-

ken. Keuzes zoals welke bank je wil kopen. 

Over wat je vanavond gaat eten. Met wie je 

bevriend wil zijn. En met wie niet. Kiezen hoe 

hard je autorijdt en of je een snelheidsboe-

te wil riskeren. Hoe laat je weggaat van het 

feestje. En welke route je vervolgens naar huis 

neemt. Door de stad of langs het water? En al 

deze keuzes vallen of staan bij je mentale en 

fysieke gesteldheid. Zelfredzaamheid is name-

lijk geen vanzelfsprekendheid. 

 

Het is een maandagochtend in december als 

om zeven uur de wekker gaat. Ik ben bezig 

met mijn afstudeeronderzoek bij de Efteling, 

maar aan deze vroege wekkers kan ik moei-

lijk wennen. Het heeft gevroren buiten, maar 

er ligt geen sneeuw. Ik doe de deur voor de 

zorgverlener open en snel helpt ze me warme 

kleren aan te trekken. “Wat wil je ontbijten?” 

vraagt ze. “Doe maar een cracker met hagel-

slag en een warme kop thee,” zeg ik.

 

Ik ben al een half uur onderweg als ik merk 

dat ik eigenlijk moet plassen. Ga ik dit vol-

houden tot Kaatsheuvel? Nog een uur te 

gaan… Ik probeer er niet aan te denken en 

zing stoïcijns mee op een nummer van Ronnie 

Flex. Tien minuten later voel ik mijn blaas 

voller en voller lopen. Nog vijftig minuten, 

staat er op de navigatie. Wat zijn mijn opties? 

Terug naar huis heeft geen zin, dat is even ver 

als doorrijden naar Kaatsheuvel. Ergens stop-

pen dan? Ik zie een bord langs de snelweg dat 

aangeeft dat er over twee kilometer een tank-

station komt. Ik zet mijn knipperlicht aan. 

 

Paniekerig zoek ik een parkeerplaats. Als ik uit 

de auto stap zie ik aan de achterkant van het 

tankstation een vrouwelijke medewerker die 

staat te roken. Ik haal diep adem en loop op 

haar af. “Hoi,” zeg ik aarzelend. “Ik eh… heb 

een vraag. Ik moet echt heel erg nodig plassen, 

alleen kan ik dat niet zelf. Zou u mij heel mis-

schien willen helpen?” “Maar natuurlijk meis-

ke!” zegt ze. Ze gooit direct haar sigaret op de 

grond, drukt hem uit met haar schoen en trekt 

de deur open. “Kom maar via deze achterin-

gang,” zegt ze. “Dat is makkelijk.”

 

Enkele minuten later loop ik naar buiten 

met een lege blaas. Wát een opluchting. Ik 

bedank deze mevrouw hartelijk. “Als je nog 

eens moet, ik werk hier vijf dagen per week, 

dan weet je dat!” zegt ze. Ik stap weer in m’n 

auto. Eén ding weet ik zeker: ik kies er nooit 

meer voor om een kop thee te drinken voor-

dat ik de auto instap. 

Eva Eikhout

Onafhankelijkheid
Hoe Eva Eikhout opgelucht 
het tankstation verlaat

EVA EIKHOUT 

is presentator en eigenaar 

van communicatiebureau 

Oakwood Media 

Productions. Ze doorliep 

met succes de BNNVARA 

Academy en maakte haar 

debuut bij YUNG DWDD, 

de jongerenrubriek van 

De Wereld Draait Door.  

In 2019 won Eva de 

VIVA400 Publieksprijs. 

Sinds oktober 2020 is 

haar serie ‘Weet wat je 

date’ te zien op het 

YouTubekanaal van NPO3.

heid
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Zelfredzaamheid voor mensen met een beperking is tegenwoordig gelukkig een stuk 

vanzelfsprekender als toen ik - Jan Troost - in de jaren zeventig op mijn zestiende 

eindelijk zelf naar het aangepaste toilet kon. Ik was de koning te rijk, want daarvoor  

was ik afhankelijk van een po op bed. 

Voor mij, dochter Jeske, zorgt hulphond Daan voor een ultiem gevoel van zelf-

redzaamheid. Hij is er altijd voor me, helpt me en houdt rekening met mijn broze botten.

 

In deze special lees je onze verhalen. Ze gaan over het belang van inclusief onderwijs, 

vrienden die je als geen ander begrijpen en de grote rol die een hulphond in je leven 

kan spelen. Ook geven we praktische tips om je zelfredzaamheid te vergroten. Verder: 

Jaap Bressers over een positieve mindset, Kees-Jan van der Klooster over wheelchair 

skills, en een artikel over zorg waarbij je de regie zelf in handen hebt.

SPECIAL 

ZELFREDZAAMHEID

ONAFHANKELIJK EN VRIJ ZIJN

Wat heb  
je nodig?

Gasthoofdredacteuren
Jan en Jeske Troost
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INTERVIEW

Het leven is qua beperkingen niet echt zachtzinnig met Jeske 
Troost omgegaan. Een aangeboren ziekte die ‘garant’ stond voor 
broze botten, en in 2013 - Jeske was toen 17 - een netelige val van 
een trap. Gevolg: bedlegerigheid voor twintig uur per dag, funest 

voor een levenslustige vrouw. Totdat hulphond Daan al kwispelend 
haar leven instormde en haar in de poten sloot.

Tekst Paul Waayers
Foto's Mathilde Dusol

J
eske, nu 25 jaar, heeft een 

moeizame en afmattende rela-

tie met de zwaartekracht. Din-

gen die zij laat vallen, kan ze 

zelf vaak niet meer oprapen, 

omdat de lichaamsbeweging 

‘bukken’ door haar aandoe-

ning nu eenmaal niet meer tot haar 

fysieke mogelijkheden behoort. Jeske: 

“Als je niet meer kan bukken, kom je er 

pas achter hoe vaak een mens dat moet 

doen. Aan- en uitkleden, de wasmachine 

laden en leeghalen, schoenen aan- en 

uitdoen, ach noem maar op. Op dat 

punt had ik zo’n beetje alle hulp nodig, 

want alles deed gewoon pijn.”

Memorabel moment
Stichting Hulphond Nederland is een 

organisatie die honden traint om men-

sen zoals Jeske te helpen met de alle-

daagse dingen. Na een selectie worden 

de aspirant-hulphonden in een gastgezin 

geplaatst en krijgen ze een gedragstrai-

Het ‘wonder’ van 
Helmond? Daan 

de hulphond!

ning, totdat ze een forse voorraad vaar-

digheden in de vingers - nou ja poten 

en bek - hebben. Zo leren ze het speelse 

spontane blaffen en springen af en ma-

ken ze zich het plassen op commando 

eigen. Kortom, alle zo vanzelfsprekende 

spontane dingen in het karakter van een 

hond worden gecultiveerd, als basis voor 

het toekomstige hulphondenbestaan. Na 

deze stevige basistraining wordt de hond 

gefinetuned op de specifieke hulpvragen 

van zijn nieuwe baasje. 

En dan is daar de zogeheten match-

dag. In het bijzijn van de trainers van 

Hulphond Nederland is daar de eerste 

ontmoeting tussen Jeske en Daan. Een 

ronduit memorabel moment…   

Jeske: “Ja dat was echt heel bijzonder. 

We zaten in een ruimte met alle trainers 

Door Daan kreeg Jeske haar zelfred-

zaamheid voor een groot deel terug.
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“Daan is het die mij 
heeft uitgekozen”

van Daan en mijn vader (Jan Troost, 

red.), die in een rolstoel zit. Nu is Daan 

in zijn basisopleiding getraind om met 

rolstoelers om te gaan. Dus die rolstoel 

was iets herkenbaars en vertrouwds 

voor hem, evenals de trainers die hij al 

ruim een jaar kende. 

En wat doet Daan? Hij loopt die ruimte 

binnen, heeft absoluut geen oog voor die 

voor hem zo vertrouwde rolstoel, laat 

staan voor zijn trainers, maar loopt in 

een kaarsrechte lijn op mij af, legt zijn 

voorpoten op mijn benen en begint mij 

met z’n kop te knuffelen. Alsof hij mij 

op een of andere wijze had uitgekozen. 

Superraar. Dus als je mij vraagt wie heeft 

wie uitgekozen, dan is het Daan die mij 

duidelijk heeft uitgekozen. Dat moment 

van die eerste ontmoeting… Dat was zo 

mooi emotioneel en indringend… Kort-

om, héél bijzonder…”

Karakter
Daan is een golden retriever, een vriende-

lijk ras met een hoge aaibaarheidsfactor. 

En in het geval van Daan lijkt het wel of 

de hond de subtiliteit waarmee hij zijn 

taken uitvoert tot kunst heeft verheven. 

Jeske: “Als Daan bijvoorbeeld mijn 

sokken uit moet doen, dan doet hij dat 

vanwege mijn broze botten heel voor-

zichtig met zijn tandjes. En hij is onwijs 

oplettend. Hij houdt mij continu in de 

gaten. Ook ’s nachts ligt hij naast mijn 

bed en bij het minste geringste geluid is 

hij direct heel alert. In het begin draaide 

hij mij - als ik daarom vroeg - ook om, 

naar een andere lighouding. Dan sprong 

hij met zijn voorpoten op de rand van 

het bed en ging hij met zijn snuit net zo 

lang woelen, tot ik op mijn andere zij 

lag. En verder doet hij alles wat ik niet 

meer zo makkelijk of helemaal niet kan. 

Dingen oprapen die ik heb laten val-

HULPHONDENSCHOLEN

Naast Hulphond Nederland zijn 

er meerdere organisaties die 

assistentiehonden opleiden voor 

mensen met een beperking, 

zoals KNGF Geleidehonden, 

Gaus Geleide- & Hulphonden-

school, Stichting Assistentie-

hond Nederland en Stichting 

Personal Service Dogs. Bij de 

laatste stichting kun je eveneens 

terecht wanneer je je eigen 

hond wilt opleiden tot hulp-

hond, hetzelfde geldt voor 

Bultersmekke Assistancedogs 

en Hulphondenschool de Click.

SPECIAL 
ZELFREDZAAMHEID

Hulphond 

Daan brengt 

de krant naar 

Jeske Troost.
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INTERVIEW

“07_Quote 07_
Quote 07_Quote 

07_Quote”

len, mij helpen met aan- en uitkleden, 

mijn schoenen opbergen, de gordijnen 

open- of dichtdoen en mijn deken op- of 

terugslaan op de matras. En als ik zou 

vallen en daarbij iets zou breken, brengt 

hij mij m’n telefoon, zodat ik indien 

nodig 112 kan bellen.” 

Helemaal zat
Daan blijkt niet alleen een oplettende 

handyman in de huishoudelijke en prak-

tische sfeer, in zijn trouwhartige hon-

denkop blijkt ook een sensitieve mentale 

welzijnswerker te huizen. 

Jeske: “Weet je, de mensen om mij heen 

hebben het allemaal niet zo gemerkt, 

omdat ik niet wilde zeuren, maar met 

die hele situatie vol van beperkingen… 

ik was daar op een gegeven moment zo 

enorm kláár mee. Want normaal gespro-

ken heb je op mijn leeftijd nog een veel-

belovend leven voor je. En ik kon niks! 

Had overal hulp bij nodig. Ik werd dat 

zo ongelofelijk zat! Maar toen wandelde 

Daan mijn leven in en samen met hem 

kon ik weer steeds meer dingen zelf. Dat 

was zo geweldig! Als ik iets liet vallen, 

hoefde ik niet meer te wachten tot er 

iemand kwam die dat voor me oppakte 

en teruglegde. En ik merkte ook dat 

het heel fijn is als er altijd iemand bij je 

is, ook al is het ‘maar’ een hond. Juist 

een hond oordeelt niet of wat dan ook, 

maar is gewoonweg alleen maar loyaal 

door er zwijgzaam te zijn. Soms heb ik 

dagen dat ik enorm veel pijn heb. Dat 

zijn dan echt ‘mijn slechte dagen’, zeg 

maar. Op die dagen komt Daan met zijn 

voorpoten weer op de rand van het bed 

en legt hij heel zacht zijn koppie op me. 

Hij voelt mijn mentale staat dan perfect 

aan. En met dat koppie lijkt hij te willen 

zeggen: ‘De dame heeft nu even troost 

nodig.’ En dat geeft hij me dan. En als ik 

tijdens die pijnen de dekens van me af-

geschopt heb, legt hij ze weer heel sub-

tiel terug. Hij is dus constant bij me en 

dat voelt onwijs goed. En natuurlijk is 

Daan ook een speelse hond, is hij soms 

druk en doet hij grappig ‘gek’. Dat hoort 

bij Daan en daar beleven we allebei dan 

weer heel veel lol aan. Dankzij Daan heb 

ik weer een belangrijk deel van mijn 

leven teruggekregen. Zowel in fysiek als 

mentaal opzicht. Echt!”       

“Daan is onwijs oplettend.”

“Samen met Daan 
kon ik weer steeds 
meer dingen zelf”
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MENS EN AUTO
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januari 2020 contact gaan zoeken met 

Bever. Dit vanwege de gezondheids-

verklaring met alle keuringen daarom-

heen plus de coronapandemie. 

Uiteindelijk kon ik pas in november 

2020 les gaan nemen bij Bever. Mijn 

rij-instructeur is Wim Veens, een ge-

weldige docent bij wie je je echt op je 

gemak voelt, omdat je bij hem gewoon 

fouten mag maken. Waar je dan weer 

van kunt leren. Bever zelf is trouwens 

een heel gezellig, professioneel en 

kundig bedrijf. Zo kan Wim de lesauto 

heel snel van tijdelijke aanpassingen 

voorzien, waardoor de auto voor elke 

willekeurige beperking geschikt is.  

In mijn lesauto bijvoorbeeld moest  

het gas links zitten, vanwege de ver-

lamming van mijn rechtervoet. En er 

moest een panoramische spiegel 

komen voor een optimaal zicht achter 

de auto. Komende november doe ik 

mijn tussentijdse rijtoets en daarna 

Sanne Kock: “Ik hou wel 
van doorrijden. Het liefst 
in een Mini Cooper”

Deze pagina wordt u aangeboden door

BEVER AUTOAANPASSINGEN

www.beverautoaanpassingen.nl

volgt het eigenlijke rijexamen. En 

 hopelijk daarna…míjn rijbewijs.”

AUTO

Favoriete auto van Sanne is de Mini 

Cooper, het legendarische spor-

tief-vlotte Britse autootje dat in de 

jaren zestig menige rally won. 

Sanne: “Ik ben een Mini Cooper-gek, of 

het nou een oldtimer of een nieuwe is. 

Ze zijn schattig en klein. Maar het be-

langrijkste is dat je met een rijbewijs en 

aangepaste auto je vrijheid weer te-

rughebt. Je bent niet meer afhankelijk 

van diensttijden van het ov. Alledaagse 

routes worden veel makkelijker. Dus als 

je mij zou vragen hoe belangrijk eigen 

aangepast vervoer voor iemand met 

een beperking is op de schaal van 1 tot 

10, dan zeg ik zeker een 10.” 

Sanne in de Bever lesauto.

MENS

Sanne Kock (23) is een vlotte, levens-

lustige en ondernemende dame. Ze 

heeft een halfzijdige verlamming aan 

de rechterkant van haar lichaam, die 

sinds haar geboorte haar logistieke 

bewegingsvrijheid beperkt.  

Sanne: “Ik doe dus alles met het open-

baar vervoer. En ik heb een enorm 

lieve vriend die me met zijn auto zoveel 

mogelijk overal brengt. Maar het mooi-

ste zou een eigen auto zijn. Ik wilde al 

lang rijles, maar door omstandigheden 

zoals een operatie in 2015, kon ik pas in 

Het heeft allemaal even geduurd - corona en zo - maar zo onderhand 

nadert Sanne Kocks rijexamen meer en meer.

ANS VAN DEN BROEK VAN BEVER

“De Bever lesauto (of -bus)  

wordt voorzien van de benodigde 

aanpassingen, waarna je samen met 

een van onze instructeurs op pad 

gaat, je vrijheid tegemoet”

SPECIAL 
ZELFREDZAAMHEID
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“Wij zijn een 
groot voorstander 

van creatief 
denken”

1
(AANGEPASTE) AUTO 

Onze auto’s staan echt symbool voor onze vrijheid! De 

auto staat voor onafhankelijkheid, het feit dat we 

mensen kunnen meenemen en ophalen, boodschappen 

doen, reizen zonder gedoe en in mijn vaders geval is de 

aangepaste auto de reden dat hij altijd zijn werk heeft 

kunnen doen. Zonder auto had hij nooit een ambulante 

functie gehad. Jan begon ooit in een Volvo 66 - waar hij 

overigens zelfs zijn rijbewijs in gehaald heeft, omdat er 

toen nog geen aangepaste lesauto beschikbaar was - en 

inmiddels is het een prachtige verlengde Volkswagenbus, 

die zijn onafhankelijkheid alleen maar nog meer vergroot 

heeft. Tip: plan eens een proefles in bij Bever of een andere 

gespecialiseerde rijschool, zo’n les is in sommige gevallen 

zelfs gratis! Zij kijken naar jouw behoefte en wat er nodig is 

om jouw onafhankelijkheid zo groot mogelijk te maken. In 

Mijn vader Jan Troost en ik doen het liefst zoveel mogelijk zelf.  
We gebruiken daar reguliere hulpmiddelen voor, maar soms ook  

minder voor de hand liggende voorwerpen.

Tekst Jeske Troost
Foto's Paula Boek | Mathilde Dusol | Ruben Verschuren

Jans geval is er in de bus zelfs een extra liftje gemaakt om, 

onder andere, een kratje bier naar binnen te takelen. 

2
HELPING HAND 

Vroeger gebruikte Jan een biljartkeu om de tv aan 

te zetten. Gelukkig hebben we daar tegenwoordig 

een afstandsbediening voor. Maar wat doe je als je in een 

rolstoel zit en een boek nodig hebt van de bovenste 

plank? Wij gebruiken dan een helping hand, een lange 

stok met een grijper waarmee je dingen van de grond of 

van grote hoogte kan pakken. Als wij vroeger alleen thuis 

waren konden we beiden niet even bukken of op een 

krukje gaan staan, en met dit hulpmiddel konden we toch 

overal bij. Nog steeds gebruiken we de helping hand 

regelmatig: als we de telefoon laten vallen, een 

bloempotje willen pakken van een hoge plank, om de 

bloemen water te geven, of zelfs om onkruid te wieden. Ik 

gebruik hem ook wel eens om een stofdoek vast te 

grijpen en zo hoge plankjes af te stoffen. Ideaal! 

3
HOOG-LAAGKEUKEN

Toen Jan voor het eerst een hoog-laagkeuken 

aanvroeg heeft hij dat moeten bevechten. Hij vond 

dat ook de man het recht op het aanrecht had, maar dit 

was veertig jaar geleden helaas nog niet zo vanzelfspre-

kend. En nog steeds is dit vaak een probleem, want ‘de 

partner kan toch koken?’ Maar geloof ons: het is het 

gevecht waard. De hoog-laagkeuken heeft ervoor 

gezorgd dat Jan zelfstandig kan koken en zijn vrouw 

“Alles kan een 
hulpmiddel zijn!”

Zelfredzaamheidtips van  
vader Jan en dochter Jeske



23

Paula de keuken weer omhoog kan zetten om op een 

normale hoogte te koken. Met een hoog-laagkeuken in 

huis kon als ik als klein meisje al vroeg beginnen met 

koken en ik pluk hier nog steeds de vruchten van. 

Pssst… extra tip: koop een pan met een schroefdeksel 

voor het afgieten van bijvoorbeeld spaghetti. Deze 

pannen hebben een ingebouwd afgietsysteem waardoor 

je veilig kan afgieten zonder stoom en risico op 

verbranding. Ook kun je door het vastdraaien van de 

deksel de pan met één hand optillen, ideaal natuurlijk als 

je in een rolstoel zit, een arm mist of met een stok loopt. 

De ‘Q-linair Master’-pannen van BK hebben zo’n veilig 

afgietsysteem.”

4
BADPLANK 

De lichtgewicht badplank hangt altijd in Jans bus 

omdat die heel vaak goed van pas komt. In een 

hotel, of bijvoorbeeld tijdens logeerpartijtjes bij vrienden, 

kan Jan dankzij deze plank in elke badkuip zichzelf 

douchen. Dit geeft een enorm gevoel van 

onafhankelijkheid en vrijheid. De badplank is verstelbaar 

zodat hij op elke maat en vorm bad past. Maar hij is niet 

alleen handig voor in bad, ook als extra tafeltje als Jan 

moet klussen in de bus is de plank ideaal. Of bijvoorbeeld 

als standaard voor een iPad en een glas port, of als 

tekenondergrond zodat ik op bed kan tekenen. 

5
KRATJE BIER 

We horen je denken, waarom is een kratje bier een 

hulpmiddel? Omdat het óveral te vinden is! Als je 

het kratje voor de rolstoel zet, kun je het gebruiken als 

opstapje om in en uit de rolstoel te komen. Dit kratje bier 

heeft Jan al ontelbare keren geholpen om zonder hulp 

ergens te komen. Zoals in een kano, op het gras om 

onkruid te wieden, in een tent op Pinkpop of om laminaat 

te leggen in mijn nieuwe huis. Een bijkomend voordeel is 

dat je als je eenmaal op de grond zit, ook nog kan 

genieten van een pilsje. Mijn vader en ik zijn een groot 

voorstander van creatief denken; kijk eens om je heen of 

je dagelijkse voorwerpen kan gebruiken om jouw 

zelfstandigheid te vergroten. Alles kan een hulpmiddel 

zijn!

SPECIAL 
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5  
TIPS



INTERVIEW

Jaap Bressers praat zo gepassioneerd dat hij een veelgevraagd spreker 
is geworden. Support Magazine interviewt hem over zijn weg naar 
zelfredzaamheid nadat hij een hoge dwarslaesie opliep.

Tekst Ria Scholman
Foto's Fototeam K en M | All Is Amazing

Hoe was Jaaps ‘stappenplan’ na het ver-

schrikkelijke ongeluk?

Inktzwarte toekomst
Jaap: “Soms komen er na drie maanden 

weer functies terug. Dus dat geloofde ik, 

tegen beter weten in. Ik dacht: dan word 

ik dé sportman in de rolstoel, met een 

enorme biceps. Maar het schoot niet op, de 

toekomst was inktzwart. Ik kon alleen mijn 

ogen bewegen, dus ik nam aan dat mijn 

“DE MEESTE GRENZEN 

Jaap Bressers

J
aap Bressers is bekend van zijn 

initiatief www.carlosmomentjes.

nl, een positief digitaal platform 

over belangrijke, kleine momen-

ten. Jaap is 37 jaar, heeft boeken 

geschreven en is een bekend 

spreker. Hij is de man van Eve-

lien, vader van de driejarige Bram en wordt 

in november voor de tweede keer vader. 

Toen Jaap 21 jaar was, liep hij een hoge 

dwarslaesie op bij een duik in Portugal. 

studie afmaken, werk vinden, een vriendin 

krijgen en autorijden voor mij allemaal 

niet meer mogelijk waren. Het is natuurlijk 

superheftig als je op je 21ste zelfs gewone 

basishandelingen niet meer kan uitvoeren. 

Daar word je zwaar depressief van.”

Leren rechtop te zitten
“Na een maand of drie kwam het kantel-

punt. Ik kon alleen nog maar liggen en ik 

moest weer leren zitten in bed. In die tijd 

zitten in je hoofd”
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“Zet de eerste stap door 
30 seconden dapperheid”

heeft het me heel erg geholpen dat er zoveel 

mensen bij me op bezoek kwamen. Iedere 

avond kwam er wel iemand. Niet alleen 

vrienden, maar ook kennissen en bijvoor-

beeld collega’s van mijn vader. Ik wist: er is 

een netwerk, er is steun. Mensen die over 

hele andere dingen praten dan de artsen, 

fysiotherapeuten en de ergo. Ik was dan 

weer even niet alleen de patiënt, maar Jaap.

Ik leerde toen ook dat humor hielp. Ik 

weet van een neef die dacht: ‘Wat heb 

ik Jaap te bieden? Wat kan ik zeggen?’ 

Ik voelde zijn ongemak, dus ik zei (ik 

zat zelf in een enorme tankrolstoel): “Ga 

lekker zitten, dat doe ik ook”. Door hu-

mor kun je je eigen regie terugpakken. Je 

vindt een manier om de lucht te klaren.”

Toch studie afmaken
“Wat me ook heeft geholpen, is het voor-

beeld van anderen. Op de revalidatie 

was er een Duitse jongen, ook met een 

hoge dwarslaesie. Hij was een maand 

verder. Toen ik leerde zitten in bed, was 

hij bezig te leren zitten in een rolstoel. 

En toen ik zover was, was hij al met 

een elektrische rolstoel bezig. Hij leefde 

mij vóór wat mogelijk is. Ik herinner 

Jaap: “Het is 

belangrijk om 

altijd nieuwsgierig 

te blijven.”

me ook dat een oud-revalidant kwam 

vertellen dat ze een goede baan had en 

autoreed. Zij was vijf jaar verder en zei: 

‘Wil je mijn auto zien?’ Ineens bedacht 

ik me dat ik misschien toch mijn studie 

kon afmaken, werk kon vinden en een 

sociaal leven kon leiden.”

Wat als het wel kan?
“Natuurlijk krijg je in het begin ook veel 

aangedragen waar je op dat moment nog 

niets mee kunt, maar op het juiste mo-

ment kom je tot de ontdekking: dít kan 

misschien ook, en dát wellicht ook. Ik 

leer nog steeds. Twee jaar geleden heb ik 

de aankoppelfiets ontdekt. Fantastisch! 

Dat geeft me heel veel vrijheid. Belang-

rijk is ’t om nieuwsgierig te blijven. De 

meeste grenzen zitten in je hoofd. Een 

fysiotherapeut zei me eens: ‘Jij hebt C5 

en dat betekent dat je niet iets kan op-

rapen.’ Maar ik dacht: ‘Wat als het wel 

kan?’ Dus heb ik dagen, weken geoe-

fend. Eerst in een gymzaal met een grote 

bal en nu kan ik een blaadje papier van 

de grond rapen.

Van anderen kun je veel leren. Ik had bij-

voorbeeld een aangepaste vork, maar ik 

zag dat iemand anders at met een gewone 

vork, die hij vastklemde in zijn vuist 

boven de ringvinger. Zulke kleine dingen 

anders doen, kunnen enorm helpen.”

Vrijheid door ingreep
“Soms kan ook een medische ingreep je 

vrijheid geven, bij mij bijvoorbeeld een 

suprapubische katheter. Om naar het 

toilet te gaan had ik aanvankelijk zo’n zes 

zorgmomenten per dag. Door een lichte 

medische ingreep kan ik nu meer zelf en 

heb ik nog maar twee zorgmomenten per 

dag en meer tijd voor leuke dingen. 

Nog een tip: wacht niet op een ander 

om problemen op te lossen. Kom zelf 

in actie. Het enige wat je nodig hebt is 

30 seconden dapperheid. Zet de eerste 

stap. Ga een probleem aanpakken, ga 

googelen, bel iemand en vraag hoe die 

persoon dit probleem heeft aangepakt. 

En tot slot: geniet van jouw leven. Als 

je later terugkijkt zul je zien hoever je 

bent gekomen.”

VERDER LEZEN

Meer info over Jaap Bressers en zijn werk op: 

www.carlosmomentjes.nl en www.jaapbressers.

nl. Jaap heeft twee boeken geschreven: ‘Waar 

een wiel is, is een weg’, en ‘Pak je Carlosmoment’. 
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Multifunctionele 
joystick

Zwemkleding

Trippelen naar  
én onder de douche

De Optima joystick is een robuuste, maar compacte en 

licht bedienbare joystick die zowel geschikt is voor pc-

bediening, als voor gamen. In muismodus functioneert de 

joystick als een standaardmuis. De joystick is speciaal 

ontworpen om te reageren op de lichtste aanraking en 

nauwkeurig te bewegen naar objecten op het scherm. Het 

standaardpookje kan vervangen worden door een 

T-handvat of door een zachte bal. Voor de muiscursor zijn 

vier snelheden instelbaar. De Optima is daarnaast 

voorzien van drie configureerbare muisknoppen voor 

linksklik, sleepvergrendeling en rechtsklik of dubbelklik. 

Zo nodig zijn twee van deze knoppen te vervangen door 

externe schakelaars, middels de twee ingebouwde 

minijackpoorten. Bovendien is de joystick ontworpen voor 

gebruik met de Xbox Adaptive Controller, een aangepaste 

game controller voorzien van twee usb-

poorten en 19 minijackpoorten. Dus 

aansluiten en gamen maar.

 www.pretorianuk.com/

assistive-gaming

en https://webshop.

rdgkompagne.nl

Bij Pien & Polle vind je incontinentiezwemkleding voor 

zowel kinderen als volwassenen. De collectie bestaat 

uit wegwerpzwemluiers, wasbare zwemluiers en 

diverse incontinentiezwembroeken en -badpakken. 

Alle producten zijn overzichtelijk op de website te 

vinden. In oktober en november 2021 geeft Pien & 

Polle aan de lezers van Support Magazine tien procent 

korting op de incontinentiezwembroek neopreen 

(maat 116 t/m 176). Je kunt de korting toepassen door 

de code ‘SUPPORT2021’ in te vullen in het vakje 

‘waardebon’ van de winkelwagen. Veel zwemplezier!

 www.pienenpolle.nl

De handbewogen Trip is het 

nieuwste model van Lagooni. Deze 

compacte en wendbare douche-

toiletrolstoel is speciaal ontwikkeld 

om mee te kunnen trippelen, zodat 

je je zelfstandig kunt voortbewegen 

als je erg weinig spierkracht hebt 

of (de functie van) een arm of been 

mist. Het frame is gemaakt van 

aluminium in combinatie met rvs, 

waardoor de stoel licht in gewicht 

en waterproof is. De Trip beschikt over een hoogte- en 

rughoekinstelling en is eenvoudig inklapbaar voor vervoer. 

Er zijn veel mogelijkheden voor individuele aanpassingen.

 www.lagooni.com/product/lagooni-trip

Survivalgids
‘Hoe overleef ik dag in 

dag uit thuiszitten?' is 

een survivalgids voor 

mensen die om wat  

voor een reden dan  

ook (tijdelijk) thuiszitten. 

Bijvoorbeeld mensen die 

hun baan verloren zijn, 

mensen die door een 

fysieke of psychische 

beperking vaak thuis  

zijn of mensen die door 

corona thuis veel tijd moeten doorbrengen. Maar  

laat je niet foppen door de naam, ook voor de niet-

thuiszitters kan de gids behulpzaam zijn. Het boek 

staat vol tips en tricks voor een daginvulling, dag-

structuur en bevat handige werkbladen. Auteurs zijn 

Jeske Troost en haar vriendin Tess; Jeske schreef 

vanaf bed en Tess vanaf haar bank. Zij hebben hun 

eigen ervaringen gebruikt bij het samenstellen van 

de gids. De tekeningen en werkbladen zijn beschrijf-

baar, je kunt dus je eigen schema’s, to-do lijstjes en 

ideeën opschrijven. Zo kun je er een persoonlijke 

survivalgids van maken.

 www.hoeoverleefikthuiszitten.nl
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ADVERTORIAL

standig te kunnen draaien in bed. 

De oplossing hiervoor is een laken 

waarmee je deze draai zelfstandig 

kunt maken. Het Midi Corner laken 

van Immedia is deels van satijn, 

waardoor het draaien en schuiven 

van je lichaam een stuk vlotter gaat. 

De katoenen randen aan de zijkant 

voorkomen dat je uit bedt glijdt. 

Het voeteneinde is ook van katoen 

waardoor je jezelf goed met je 

voeten kunt afzetten als je wilt 

draaien. Immedia heeft een breed 

scala trek- en glijlakens die  gebruikt 

kunnen worden door mensen met 

een licht beperkte  mobiliteit maar 

ook voor mensen die intensieve 

zorg nodig hebben.

EXTRA ONDERSTEUNING  

OP HET TOILET 

Een goede toiletverhoger en  

armsteunen zorgen er niet alleen 

voor dat je je beter zelf kunt 

redden, maar ook voor een stukje 

veiligheid. Valongevallen komen 

veelal voor in de badkamer en met 

de juiste hulpmiddelen kan dit al 

gauw worden voorkomen. De 

My-Loo toiletverhoger met arm-

steunen kan eenvoudig vastgemon-

teerd worden aan het toilet. Ideaal, 

want je hoeft geen gaten in de 

muren te boren. De armsteunen 

kunnen bovendien eenvoudig op en 

neer bewogen worden. De My-Loo 

toiletverhoger is een comfortabele 

toiletverhoger en fijn in gebruik.

Zelfredzaam  
met een beetje hulp
Zelfredzaamheid is belangrijk voor 

mensen die revalideren, ouder 

worden of te maken hebben met  

een beperking. Je wilt zelfstandig 

blijven wonen en een zo ‘gewoon’ 

mogelijk leven leiden.  Gelukkig zijn 

er tegenwoordig veel hulpmiddelen 

die  helpen om langer zelfredzaam  

te blijven. Of te wel, zelfredzaam  

met een beetje hulp.

ZELFSTANDIG KUNNEN DRAAIEN 

IN BED 

Wanneer je verminderde kracht 

hebt, kan het lastig zijn om zelf-

MEER WETEN? 

Benieuwd naar deze 

hulpmiddelen en wat er  

nog meer beschikbaar is  

om zelfredzaamheid te 

vergroten en langer 

zelfstandig te kunnen 

wonen? Kijk dan eens op 

Etac.nl of neem gerust 

contact op één van onze 

hulpmiddelen adviseurs: 

0513 68 16 86.

WWW.ETAC.NL
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Een onderwijssysteem waarin iedereen kan meedoen, is een 
ideaalbeeld voor een inclusieve samenleving. Maar het klinkt 
makkelijker dan het werkelijk is. Het Nijmeegse Dominicus 

College bewijst met De Monnikskap dat het wel kan. Een aparte 
schoolafdeling, maar waar mogelijk sluiten leerlingen aan bij de rest 

van het college. Oud-leerling Jan Troost gaat op bezoek.

Tekst Robin Wubben
Foto’s Mathilde Dusol

D
e Monnikskap is mo-

menteel de enige school 

in Nederland waar 

kinderen met een licha-

melijke beperking in 

hun eigen tempo een havo- of vwo-di-

ploma kunnen halen. De school ging 

in 1962 van start als onderdeel van de 

aan de Sint Maartenskliniek verbonden 

Sint Maartensschool, met als taak het 

speciaal voorgezet onderwijs te verzor-

gen van kinderen met een beperking of 

chronische ziekte. De school verhuisde 

in 2008 van het terrein van de Sint 

Maartenskliniek naar een nieuwe vleugel 

van het ‘reguliere’ Dominicus College 

in Nijmegen. Groot voordeel: leerlingen 

kunnen waar mogelijk aansluiten op het 

programma van hun leeftijdsgenoten 

zonder beperking.

Jan Troost is oud-leerling van De 

Monnikskap. In 1971 kwam hij als 

brugklasser uit Dordrecht in Nijme-

gen terecht. “Geen gewone school in 

de omgeving van Dordrecht wilde mij 

hebben,” weet hij nog. “Toen zei de 

dokter: jij zult het toch van je hersens 

De Monnikskap  
in Nijmegen

Unieke school 
voor inclusief 

onderwijs

moeten hebben, dus moet je naar Nij-

megen.” De Monnikskap was toen nog 

gevestigd op het terrein van de Sint 

Maartenskliniek, boven op een berg aan 

de rand van Nijmegen. “We zaten daar 

afgesloten van de buitenwereld. Hek 

erom, één weg erin en eruit,” vertelt 

Jan. “Ik hoorde bij het groepje nieuw-

komers van buitenaf en wij vonden dat 

we daar niet hoorden, dat wij naar een 

reguliere school moesten. We hebben 

ervoor geprotesteerd dat we midden in 

de samenleving hoorden. Het is mooi 

dat dat inmiddels gebeurd is.”
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“Absoluut,” zegt Jeroen Pouwels, docent 

Nederlands aan het Dominicus College. 

“De Monnikskap biedt extra faciliteiten, 

extra zorg en extra tijd, maar is wel regulier 

onderwijs. Leerlingen krijgen een gewoon 

diploma. En dat is een goede voorbereiding 

op de maatschappij. Dat werkt overigens 

twee kanten op: ook voor kinderen zonder 

beperking is het belangrijk; zij maken ken-

nis met de wereld van kinderen met een 

beperking. Dat is beter dan toen de school 

vroeger boven op de berg zat.” 

Leerling Casper de Gans (17) deed zijn 

laatste basisschooljaren boven op de berg 

van de Sint Maartenskliniek. Sinds hij 

op De Monnikskap zit, voelt hij zich niet 

meer ‘anders’: “Hier ben je onderdeel van 

een reguliere school; we horen er gewoon 

bij. Of het nou de leerlingenraad is, de 

open dag van de school of een muzie-

kavond; iedereen doet mee.”

Passend onderwijs
In 2014 werd de Wet Passend Onderwijs 

gelanceerd. Doel was dat elke leerling op 

school een plek zou krijgen die past bij 

zijn of haar mogelijkheden, met waar no-

dig extra ondersteuning. “Dat is op papier 

een goed idee,” zegt Pouwels, “maar als 

school moet je maatwerk gaan bieden. 

Als je in een klas dertig leerlingen hebt en 

voor een leerling maatwerk moet bieden, 

met zes, zeven verschillende docenten 

per dag, dan lukt dat niet. Scholen doen 

wel moeite, maar in de druk van het 

onderwijs vallen die leerlingen uit.”

Zesdejaars leerling Joris Berkers (18) vult 

aan: “Het unieke aan onze school is dat 

er sprake is van integratie, maar ook van 

clustering. Juist omdat hier een grotere 

groep leerlingen die maatwerk nodig 

hebben bij elkaar zit, lukt het om dat 

maatwerk te leveren.” 

Niet voor niets werd De Monnikskap in 

een advies van de Onderwijsraad aan de 

Jan Troost in 

gesprek met 

docent Jeroen 

Pouwels en twee 

leerlingen van 

De Monnikskap: 

links Casper de 

Gans, rechts 

Joris Berkers.

Pouwels en Troost 

zijn het erover 

eens: een school 

hoort midden in 

de samenleving. 
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minister van Onderwijs vorig jaar het 

‘goede voorbeeld’ genoemd. “Dit is niet 

het ideaalplaatje, omdat het nog steeds 

een aparte afdeling is,” erkent Troost, die 

tegenwoordig in verschillende functies 

de belangen van mensen met een handi-

cap behartigt. “Maar het is wel een stap 

in de goede richting. Deze school is een 

perfecte experimenteerplek om te kijken 

hoever je met inclusie kunt gaan.”

Toekomst
Op dit moment krijgt het Dominicus 

College extra bekostiging voor De Mon-

nikskap van het ministerie van OCW. 

Leerlingen komen vanuit het hele land 

naar Nijmegen, ouders verhuizen spe-

ciaal naar de regio zodat hun kind naar 

een passende middelbare school kan. De 

toekomst van De Monnikskap is echter 

onzeker, omdat de financiering vanuit 

het ministerie vanaf 2022 wordt afge-

bouwd. Leerlingen kunnen daarna nog 

wel met (minder) geld uit het regionale 

‘Samenwerkingsverband Voortgezet On-

derwijs-Voortgezet Speciaal Onderwijs’ 

naar De Monnikskap.

“Maar,” zegt Pouwels, “het betekent dat 

leerlingen van buiten de regio moeilij-

ker naar ons toe geleid zullen worden, 

tenzij de samenwerkingsverbanden in 

andere regio’s hier medewerking aan 

verlenen. Gebeurt dit niet, dan zal het 

aantal leerlingen van De Monnikskap 

dalen. En met minder leerlingen is het 

meest zwarte scenario dat onze afdeling 

moet sluiten. Daar gaan we niet van uit, 

maar zou dat wél gebeuren, dan houdt 

dit in dat leerlingen met een beperking 

die havo/vwo-niveau hebben, geen 

diploma meer op dat niveau kunnen 

halen. Dat is een zorg die ouders en 

collega’s wel hebben. Het wordt een 

spannende tijd.” 

Leerlingen delen die zorgen, zegt Berkers: 

“Als het zover komt, wordt leerlingen de 

kans ontnomen om hun volle potentie uit 

zichzelf te halen. En dat is heel kwalijk.”
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“W
ij dompelen men-

sen onder in een 

positieve sfeer 

van ‘doen’, dingen 

gewoon uitpro-

beren,” legt Kees-Jan van der Klooster uit. De 

oud-zitskiër is al zo’n vijftien jaar bezig met het 

geven van rolstoelvaardigheidstrainingen voor 

elk niveau: van mensen die het nog spannend 

vinden, tot de allerstoersten. “Iedereen bieden 

we grenzen om te verleggen,” aldus Kees-Jan.

Geen stuntteam
We kennen Kees-Jan en zijn Wheelchair Skills 

Team vooral van de filmpjes met gekke stunts. 

“Natuurlijk, díe gaan viral,” lacht hij. “Van een 

hoge trap af met een rolstoel, of van een skate-

boardramp, dat ziet er gewoon gaaf uit en ver-

wachten mensen niet. Maar daar draaien onze 

trainingen niet om. Wij zijn geen stuntteam. Wij 

bieden mensen met een beperking handvatten 

op hun weg naar een zelfstandiger leven. Het 

draait om het verleggen van grenzen.”

Jaarlijks geeft hij met steun van onder andere 

HandicapNL en ‘zijn’ team vele rolstoelvaardig-

heidstrainingen. Deze trainingen zijn geschikt 

voor alle leeftijden en bestaan uit vier lessen. 

Kees-Jan van der Klooster

Iedereen moet mee kunnen doen. Het is zo’n cliché waar iedereen het wel 
mee eens is. In de praktijk lukt het echter niet helemaal. Kees-Jan van der 
Klooster (44) wil daar verandering in brengen. Met zijn Wheelchair Skills 
Team maakt hij mensen rolstoelvaardiger, zodat ze zelfstandiger kunnen 

functioneren en écht mee kunnen doen.

Tekst Robin Wubben
Foto's Ilse Schaffers

“Het draait niet om 
stunten, maar om regie 

nemen in je eigen leven”

INTERVIEW



Eerst twee binnenlessen, daarna wordt het ge-

leerde buiten in de praktijk gebracht. “Onze 

trainingen worden gegeven door gespecialiseer-

de ervaringsdeskundigen, mensen die zelf in 

een rolstoel zitten,” zegt Kees-Jan. “Wij weten 

wat het belang is van het goed beheersen van 

je rolstoel. Wij zíjn de doelgroep, weten wat er 

mogelijk is, weten hoe we mensen kunnen bege-

leiden om net dat drempeltje wél te nemen, om 

een trap van een paar treden te nemen, hoe je 

een grens die je wilt nemen, ook kúnt nemen.”

Perceptie veranderen
Het mes van de rolstoelvaardigheidstrainingen 

van het Wheelchair Skills Team snijdt aan 

twee kanten: “We willen ook de perceptie 

van mensen met een beperking veranderen. 

Het uitgangspunt dat iedereen gelijke kansen 

krijgt en gelijke rechten heeft, gaat in de praktijk 

niet altijd op voor mensen met een handicap. 

Wanneer iemand stelselmatig met een te laag 

verwachtingspatroon wordt benaderd, heeft dat 

impact op die persoon. Dan zal je je grenzen 

nooit verleggen. Wij willen het verwachtings-

patroon naar boven bijstellen.”

De geboren Zeeuw vervolgt: “Hoe vaardiger men-

sen zijn met hun handicap, hoe meer mensen 

werkelijk meedoen, hoe eerder het stigma zal ver-

anderen. Dat is wat ik met het Wheelchair Skills 

Team beoog. Er moeten minder gehandicapte 

mensen zijn en meer mensen met een handicap. 

Dat klinkt heel filosofisch, maar de uitleg is sim-

pel: bij een gehandicapt mens staat de handicap 

voorop, bij een mens met een handicap staat de 

mens voorop. Dat willen we toch?”
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De trainers zijn gespecialiseerde ervarings-

deskundigen, die zelf in een rolstoel zitten.
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Kees-Jan laat me het stripboek zien dat hij eerder 

heeft uitgegeven: Sam & Sarah. Het vertelt het 

verhaal van twee rollende kinderen in een school-

klas met lopende leeftijdsgenoten. Sam wordt 

heel beschermd opgevoed, Sarah wordt vrijgela-

ten en moet zich veel meer zelf zien te redden. 

Het is een verhaal over meedoen, over grenzen 

verleggen én over angsten overwinnen. Door Sam 

en Sarah zelf, maar ook door hun ouders en om-

geving. “De ondertitel is niet voor niets ‘Je kunt 

meer dan je denkt’,” legt Kees-Jan uit. “Maar dat 

‘meer dan je denkt’, is misschien nog wel véél 

meer dan je denkt. Je moet de lat niet te laag leg-

gen. Probeer dingen gewoon, ga de uitdaging aan. 

Lukt het niet, dan probeer je het nog een keer. En 

weet je niet waar te beginnen: vraag hulp. Maar 

ga er niet meteen van uit dat iets niet kan. En 

andersom: ga er niet meteen van uit dat iemand 

in een rolstoel iets niet kan.”

Juiste vaardigheden
De filosofie van Kees-Jan spreekt aan; de trainingen 

die hij wekelijks geeft, zitten zonder uitzondering 

snel vol. Er is zelfs een wachtlijst van meer dan 

vierhonderd mensen. “Dat toont aan dat wat wij 

doen, werkelijk werkt,” zegt hij. “En wij zijn er voor 

iedereen. Voor wie nog angstig is om een wheelie te 

maken, tot de tiener die met zijn vriendjes wil stun-

ten. Een rolstoel moet geen vervelend hulpmiddel 

zijn, waarin je bang bent om de straat op te gaan. 

Daarom pleit ik ervoor dat iedereen die een nieuwe 

rolstoel krijgt, via de gemeente of zorgverzekeraar 

ook een aantal rolstoelvaardigheidstrainingen ver-

goed krijgt om ermee vertrouwd te raken. Voor kin-

deren kan een rolstoel een speelmaatje zijn, waarin 

ze met hun vriendjes op pad kunnen. En voor vol-

wassenen moet die rolstoel een actief leven niet in 

de weg staan. Met de juiste vaardigheden wordt dat 

rolstoelonvriendelijke restaurant tóch toegankelijk. 

Zo kun je zelf ook de beeldvorming rond handicaps 

helpen veranderen. Niemand vraagt om een leven 

in een rolstoel, maar als je er dan toch in terecht 

komt, kun je er maar beter een beetje handig mee 

zijn en er iets moois van maken.”

Hoe vaardiger mensen zijn met hun handicap, 

hoe meer mensen werkelijk meedoen, vinden 

ze bij het Wheelchair Skills Team.

Meer info? Kijk op 
wheelchairskillsteam.nl

“Je moet de lat niet 
te laag leggen”



Wij brengen je in beweging!
Wilt u ook beter en zonder pijn bewegen? 
Bel voor een vrijblijvende second opinion: 06 20 36 55 08

www.dehoogstraatorthopedietechniek.nl     oth@dehoogstraat.nl

‘Deze beenprothese geeft
me mijn vrijheid terug!’
Ik leid een actief leven, werk met veel plezier als docent 

beeldende vorming en beeldend kunstenaar en maak 

graag lange wandelingen met mijn grote vriend, labrador Bas. 

Bij De Hoogstraat Orthopedietechniek heb ik een nieuw 

soort bovenbeenprothese gekregen die me veel vrijheid in 

bewegen geeft. Daardoor heb ik een onafhankelijker en 

actiever leven gekregen, ik kan weer fietsen en vooral veel 

langer wandelen. Ik ben daar heel dankbaar voor.

Hilli Kuilman

Direct een second opinion? Bel 06 20 36 55 08

De Hoogstraat orthopedietechniek Support_OTH  04-10-21  14:21  Pagina 1
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Anderhalf jaar geleden verhuisde de 

zeventigjarige Evert naar een Fo-

kuswoning. Aan de wand van zijn 

appartement hangen prachtige foto’s. “Die 

zijn van mij. Ik heb jarenlang gefotogra-

feerd. Daar snapten mensen niks van: wat 

moet een slechtziende met een camera?”

“Ik ben wel een beetje tegendraads, en con-

stant grenzen willen verleggen zit in mijn 

bloed,” vertelt Evert, die opgroeide in een 

instelling voor blinden en slechtzienden. “In 

die tijd vond men scholing niet zo belangrijk 

als je een handicap had. Het leek erop dat ik 

rond mijn vijftiende in een sociale werk-

plaats terecht zou komen voor de rest van 

mijn leven. Maar daar dacht ik anders over.”

Op z’n 45ste ging Evert, tegen alle advie-

zen in, op zichzelf wonen. “Ik werkte 

intussen als geluidstechnicus bij de blin-

denbibliotheek, zoals die toen nog heette. 

“Ik slurpte zoveel mogelijk kennis op. 

Over techniek natuurlijk, maar ik stak ook 

heel wat op van de boeken waar ik aan 

meewerkte, of het nu een studieboek was 

over bedrijfskunde of een roman.” 

Evert blijft zichzelf ontwikkelen, ook nu 

nog. “Ik heb als vrijwilliger gewerkt in een 

hospice. Daar heb ik veel waardevolle 

gesprekken gevoerd. Het is jammer dat ik 

daarmee moest stoppen toen ik naar hier 

verhuisde: ik moet een nieuw sociaal leven 

opbouwen, maar dat lukt me aardig.” 

In 2020 schreef Evert zijn levensverhaal 

op. Een auteur was geïnteresseerd en 

maakte er samen met Evert een boek van, 

‘Noorderlicht’. Zijn volgende project? “Ik 

heb net een mengpaneel gekocht en ga 

voor een lokale ouderenorganisatie pod-

casts opnemen en monteren. Dat levert 

vast weer mooie ontmoetingen op, en dat 

combineren met een stuk techniek, vind 

ik helemaal te gek.”

Assistentie 24/7
Evert neemt, zoals hij zelf zegt, het leven 

zoals het is. “Die houding was ik even 

EVERT MOUW

kwijt toen ik in 2019 ten val kwam en in 

het revalidatiecentrum te horen kreeg dat 

ik niet terug naar huis kon. Maar het heeft 

geen zin om daarin te blijven hangen. Al 

snel begon ik weer in mogelijkheden te 

denken. Nu trippel ik met mijn trippelstoel 

mijn hele woning door en kan ik dag en 

nacht iemand oppiepen als ik hulp nodig 

heb. Met de assistentie van Fokus kan ik 

hier nog heel wat mooie jaren hebben.”

De woning van...
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Medische vragen, seksualiteit en relaties, kapotte rolstoelen en 
incompetente monteurs. Noem een onderwerp en het komt wel 
voorbij in de appgroep ‘Brittle Babes’, waar Jeske Troost en haar 

vriendinnen met osteogenesis imperfecta zich in verenigd hebben. 
Lotgenotencontact blijkt een vies woord, maar een ‘lekkere foute 

groepsnaam’ is wel een vereiste. Jeske vertelt.

Tekst Jeske Troost

E
en van de voordelen van het 

hebben van een zeldzame 

ziekte is voor mij dat je er 

een vriendengroep bij ca-

deau krijgt. Mijn ouders zijn 

al bijna veertig jaar actief in de Vereniging 

Osteogenesis Imperfecta, en ik ben daar 

van kinds af aan bij betrokken geweest. 

Met de vrienden die ik er heb opgedaan, 

deel ik lief en leed en het fijne is dat we 

aan een half woord genoeg hebben.

De Vereniging Osteogenesis Imperfecta 

(VOI) bestaat uit mensen die niets zonder 

reden doen. Zo hebben ze bewust voor 

‘vereniging’ gekozen in plaats van het ge-

bruikelijke ‘patiëntenvereniging’. De VOI 

brengt mensen met OI - ook wel brozebot-

tenziekte genoemd - samen. ‘Lotgenoten-

contact’ is de officiële benaming, maar van 

dat woord gaan mijn nekharen overeind 

staan, net als die van veel andere OI’ers. Bij 

de vereniging gaat het om connecten, advi-

seren, ervaringen delen en vooral ook veel 

gezelligheid beleven met mensen die het-

zelfde doormaken als jij. En dat is zó fijn!

Groepsapps
Na vele wilde weekendjes weg heb ik 

de afgelopen jaren een hechte vriend-

schap opgebouwd met andere OI’ers. Ik 

“We hebben aan 
een half woord 

genoeg”

Jeske Troost: “Het is ontzet-

tend fijn om altijd met iemand 

te kunnen praten die precies 

weet wat jij bedoelt.”

Jeske Troost enthousiast 
over appgroepen
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zit in meerdere groepsapps, waarbij de 

groepsnaam altijd wel iets grappigs in 

zich draagt dat te maken heeft met onze 

aandoening. Zo is er de ‘Brittle Babes’-

app groep, met vrouwen die allemaal OI 

hebben in verschillende vormen en uitin-

gen. Het is ontzettend fijn om altijd met 

iemand te kunnen praten die precies weet 

wat jij bedoelt.

Met mijn ‘gezonde’ vrienden kan ik ook 

goed praten, maar dat voelt toch anders. 

Als ik het met de Brittle Babes over 

schokken heb, weten zij meteen wat ik 

bedoel. Het is een bepaalde soort pijn 

die je voelt bij een ernstige breuk, iets 

wat gelukkig veel mensen niet hoeven 

te ervaren. Als iemand uit de groep naar 

het Expertisecentrum OI gaat voor een 

dag vol dokters en onderzoeken - wat wij 

‘liefkozend’ de APK noemen - komen er 

meteen voice memo’s met succeswensen. 

Iedereen weet dat zo’n APK niet altijd 

leuk is. En een paar sneren over dokters 

die we niet leuk vinden, kunnen natuur-

lijk niet uitblijven. 

Wanneer je een nieuwe huisaanpassing of 

rolstoel nodig hebt en je stuurt daarover 

een appje, dan krijg je binnen een paar 

seconden net zo veel behulpzame advie-

zen als van de gemiddelde ergotherapeut. 

Dit zijn mensen die zélf in de praktijk 

ervaren hoe het is, en die daardoor de 

beste adviseurs zijn. 
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Onlangs heb ik een gehooroperatie 

 gehad. Daar heb ik veel over kunnen 

praten in de Brittle Babes-app. 

Medische vragen
Toen ik hoorde dat de operatie ingepland 

zou worden, deelde ik op de terugweg 

naar huis het nieuws al in de appgroep. 

Meteen kreeg ik berichten van meerdere 

OI’ers die dezelfde operatie hebben on-

dergaan. Ik stuurde talloze vragen op ze 

af. “Hoe was jullie herstel? Hadden jullie 

pijn? Krijg je hechtingen? Heeft het bij 

jullie iets verbeterd?” Hun reacties hebben 

me ontzettend gerustgesteld en hebben er 

zelfs voor gezorgd dat ik mijn operatie veel 

beter snapte, omdat ik tijdens het gesprek 

met de chirurg zo overdonderd was dat ik 

er amper wat van had opgeslagen.

Grenzen aangeven
Dat mijn zelfredzaamheid vergroot wordt 

door de appgroep komt niet alleen door 

de medische gespreksonderwerpen. Het 

gaat ook om simpele dingen als elkaar de 

dag door helpen, je hart kunnen luchten 

en gewoon het feit dat je er niet alleen 

voor staat gedurende de dag. 

We voeren gesprekken over niet-zicht-

bare klachten en hoe de buitenwereld 

daarop reageert, over seksualiteit en rela-

ties, kapotte rolstoelen en incompetente 

monteurs, en we geven elkaar tips over 

wat voor pijnstilling je kan gebruiken in 

welke situatie. Elkaar helpen om eerder je 

grenzen aan te geven, is ook een hot topic 

in onze groep. Wij ervaren allemaal dat 

het door gelimiteerde energie of door pijn 

soms lastig is om afspraken af te zeggen, 

terwijl dat op dat moment wel het beste 

zou zijn voor je lichaam. We helpen elkaar 

hoe we dit kunnen uiten naar onze omge-

ving. Het is bijvoorbeeld soms makkelijker 

om tegen de buitenwereld te zeggen dat je 

een griepje hebt, omdat iedereen dat me-

teen snapt en er begrip voor heeft. 

Daarnaast helpt de groep in de acceptatie 

van je eigen lijf, ook het esthetische deel. 

Waar andere vriendinnen wellicht dingen 

gaan relativeren, ontkrachten of ontken-

nen, is het fijn dat wij bij elkaar hier open 

en eerlijk over kunnen spreken. Dat we 

dingen moeilijk mogen vinden aan ons 

eigen lijf en dat dat oké is. 

Fijn gevoel
Toch gaat het niet alleen maar over OI, 

het gaat juist ook heel veel over de dage-

lijkse dingen, die je de situatie even laten 

vergeten. Het feit dat je weet dat je altijd 

terecht kan bij iemand geeft een heel fijn 

gevoel, dat gun ik iedereen. Ik kan me 

goed voorstellen dat mensen met andere 

(onzichtbare) aandoeningen hier net zo-

veel uit kunnen halen als ik. Ik raad het 

dan ook iedereen aan: verenig je en maak 

een groepsapp aan, dan natuurlijk wel 

met een lekker foute groepsnaam hè!
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Coach voor  jongeren Hollandse, 
hand
gemaakte 
WCMX

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom topsporters en 

mensen uit het bedrijfsleven een coach hebben? Een 

coach laat je scherper nadenken over jezelf door de 

juiste vragen te stellen en neemt alle tijd om naar jou 

te luisteren. FLOOR biedt coaching voor jongeren 

(van 15-30 jaar) om ze zo een zetje in de goede 

richting te geven. Als je ontdekt hebt waar je goed in 

bent en wat je wilt, ga je samen onderzoeken hoe je 

dat kunt bereiken. Dit leg je vast in een persoonlijk 

toekomstplan. De coach helpt je daarna ook 

daadwerkelijk stappen te zetten naar die toekomst. 

Een coachtraject kost ¤ 100, maar je hoeft dit bedrag 

niet te betalen als je zelf iemand anders helpt.

 www.floorjongerencoaching.nl

Naast de Mike Box WCMX en de BC SKATE van Colours is 

er nu ook een rolstoel van eigen bodem op de markt voor 

extreme wheelchair sports. TNS revalidatie service heeft 

namelijk zijn eigen rolstoel ontwikkeld: de Activator WCMX. 

Deze handgemaakte rolstoel is een betaalbaar alternatief 

en bestaat standaard uit: 

• een 100% maatwerk aluminium frame met schokdemper 

• grindbars onder de rolstoel  

• extra stevige balhoofdaanhechting

• gelaste rugleuning, kledingbeschermers en balanspunt 

• 24 inch achterwielen voorzien van een dubbele velgwand

Verder zijn er nog veel opties om de rolstoel naar wens 

samen te stellen, bijvoorbeeld tapering van de zitting of 

het voorframe en instelbaarheid van de voetenplaat.

 www.tnsrijen.nl/activator-wcmx

Gisteren scheen de zon. Heerlijke warme stralen en een blauwe lucht. Met 
de Freee achterin de auto reden we naar een mooi stukje Brabantse natuur, 
de Bedafse bergen. Bedaf, met zijn zanderige vlaktes en paden, is absoluut 
de meest rolstoel- onvriendelijke plek hier in de omgeving. Extra genieten 
dus, als je daar met de Freee gewoon heerlijk samen met je gezin kunt 
rondstruinen! 
 
Door de Freee heb ik weer een stuk vrijheid terug. Ik geniet van de kinderen, 
wandelen door het park, sprintjes trekken, en samen naar de speeltuin. Hand 
in hand genietend van de frisse buitenlucht. Ik ben meer zelfstandig, ik kan 
even de stad in, naar een afspraak toe of ergens op bezoek.    
 
Mijn wereld is groter, ik doe weer mee!

Oss | +31 412 - 488 705 | info@2kerr.com | www.2kerr.com

Zomaar een klantverhaal. 
Is je interesse gewekt? 
Neem gerust contact 
met ons op voor meer 
informatie. 

 
www.2kerr.com

Mijn wereld is groter, 
ik doe weer mee!

Balance your life!

PRODUCTS & MORE



Het eerste jaar van €3099 voor slechts €1999

Zes edities per jaar 
plús de jaarlijkse Support 
Magazine Vakantie-editie. 

Kijk voor een abonnement 
op supportmagazine.nl.

Eigentijds lifestyleblad voor mensen
met een lichamelijke beperking

SUPPORTmagazineSUPPORTmagazineSUPPORT

Nu gratis bij een 
jaarabonnement: 
het boek Pak je 
Carlosmoment 
van Jaap Bressers
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Bij Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een 
persoonsgebonden budget, is veel kennis in huis over het 

aanvragen van onder andere hulpmiddelen. “Zelf doen is stoer,” 
vertelt adviseur Hans van der Knijff, “en het is niet alleen voor 
budgethouders aan te raden.” Adviezen hoe je je eigen plan 

kunt trekken als je een Wmo-melding doet.

Tekst Ad van Gaalen
Foto's Arno Massee

Hulpmiddelen of zorg regelen?

W
ie zich bij de gemeente 

meldt voor een hulp-

middel of zorg, heeft wel 

informatie nodig,” vertelt 

Hans van der Knijff, voor-

lichter en adviseur bij de landelijke vereniging van 

budgethouders Per Saldo. ”Die informatie is tegen-

woordig veel makkelijker te vinden dan vroeger. 

Eigenlijk zijn er twee terreinen die je grondig moet 

verkennen. Ten eerste: wat is er allemaal aan zorg en 

hulpmiddelen te krijgen? En het tweede terrein gaat 

over jezelf, je beperkingen en je activiteiten. Wat 

heb je nodig om het leven te leiden dat je wilt?”

Bij het zelf doen, en zelf uitzoeken hoort 

ook dat je gebruikmaakt van de adviseurs 

in de markt. Kan Per Saldo ook iets be-

tekenen voor mensen die niet per se een 

pgb willen, die geen zin hebben om op-

drachtgever van zorgverleners te worden?

“We zijn er in eerste instantie voor mensen met 

een pgb. Combinaties van pgb en zin (zorg in 

natura) komen ook voor. Mensen regelen bijvoor-

beeld de zorg thuis met het pgb en de dagbeste-

ding via zin. Je moet je bedenken dat we ook veel 

leden hebben die zelf geen regie meer kunnen 

voeren en daarom een vertegenwoordiger hebben, 

die dan voor hen het pgb beheert. Ook zijn er  

mensen met ingewikkelde zorgvragen, waarbij 

zowel de Wlz (Wet langdurige zorg), de ziekte-

kostenverzekering en de Wmo betrokken zijn. De 

lezers van Support Magazine zijn over het alge-

meen de actievere mensen met een beperking, die 

met goede hulpmiddelen zelf hun weg wel kunnen 

vinden. Als ze geen pgb hebben, kunnen ze ook 

advies inwinnen bij hun patiëntenvereniging.”

Moet je lid van Per Saldo zijn om ge-

bruik te kunnen maken van de diensten?

“Niet per se. Als lid heb je wel extra voordelen, 

zoals ons magazine EigenWijs, speciale bijeenkom-

sten, een persoonlijk adviesgesprek en korting op 

cursussen. Overigens goed dat je dat zegt, diensten. 

Vaak denken mensen dat wij een belangenbeharti-

ZELF DOEN
is stoer
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ger zijn. Maar we zijn ook voorlichter, een hulplijn 

met praktische informatie en ondersteuning.”

Jullie geven ook cursussen. Zijn die heel 

specifiek gericht op budgethouders?

“De meeste wel, die cursussen zijn gericht op 

startende en doorgewinterde budgethouders. We 

hebben een cursus ‘Pgb via de gemeente’. Daar 

leer je van alles over het hele Wmo-proces, van 

het keukentafelgesprek tot jurisprudentie, en we 

belichten allerlei cases.”

Ook als je een naturavoorziening krijgt 

van de gemeente, is het van belang dat 

je zelf goed kennis vergaart.

“Zeker. De kennis van de markt en de kennis van 

wat jij nodig hebt in jouw leven, dat kun je in het 

zogeheten persoonlijk plan schrijven. Hoe je dat 

doet, vind je onder andere op onze site (https://

bit.ly/3ae8cah). Je moet beseffen dat de gemeente 

verplicht is jou de hulpmiddelen te verstrekken 

die je op medische gronden nodig hebt. Als je een 

bepaald product wilt hebben, moet je dat onder-

bouwen met redenen die aansluiten op de wet, op 

de doelstelling van de Wmo. Je moet aan de ge-

meente laten zien dat juist déze rolstoel, met déze 

eigenschappen, de enige is die voor jou geschikt is, 

en wel om medische redenen, niet omdat je hem 

SPECIAL 
ZELFREDZAAMHEID

PER SALDO-CURSUSSEN

Per Saldo heeft 24 cursussen, die in het cursuslokaal in 

Utrecht en/of online worden gegeven. Sommige zijn ook 

leerzaam voor wie niet per se budgethouder wil worden, 

maar wil onderzoeken of een pgb wellicht voordelen biedt. 

Bijvoorbeeld de gratis online minicursus ‘Wat is een pgb?’ 

De cursus ‘Hoe regel ik een pgb via de gemeente’ biedt veel 

informatie voor iedereen die met de Wmo te maken heeft of 

krijgt. Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

• Hoe verloopt de aanvraag van een pgb bij de gemeente?

• Wat mag de gemeente wel/niet van je vragen in het 

keukentafelgesprek?

• Hoe zit het met mantelzorg?

• Wat is een ‘persoonlijk plan’ of ‘familiegroepsplan’ en 

hoe gebruik je dat om te beschrijven wat je nodig hebt?

• Waaraan mag je een pgb besteden?

• In hoeverre mag een gemeente eigen regels maken?

• Wat kun je doen als je het niet eens bent met een 

beslissing van je gemeente?

Hans van der Knijff, 

voorlichter en adviseur 

bij Per Saldo.

mooier vindt. En als je dat wilt, kun je een hulp-

middel ook aanschaffen met een pgb.”

Onze lezers zijn zelf de grootste kenners 

van hun eigen medische beperkingen en 

van wat daarvoor nodig is.

“Juist, zij het soms met behulp van een deskundige. 

Een ergotherapeut bijvoorbeeld. Vaak weten mensen 

zelf een heel stuk meer dan de gemeenteambtenaar. 

Die kijkt naar de wet. Er zijn ook gemeenten die 

zeggen: wij geven een pgb voor wat de rolstoel in 

natura, uit het standaardpakket kost. Stel, de rolstoe-

len in het standaardpakket kosten 3000 euro. Maar 

jij hebt er, om aantoonbare medische redenen, een 

nodig van 7000 euro, dan zeggen sommige gemeen-

ten, nou, betaal die extra 4000 euro dan maar zelf.”

Dat staat haaks op de wet.

“Inderdaad, de gemeente is verplicht het juiste 

hulpmiddel inclusief verzekering en onderhoud 

te leveren. Wat dan ‘juist’ is heeft in eerste instan-

tie niets met de prijs te maken. In artikel 2.3.6 

van de Wmo staat dat je recht hebt te kiezen 

voor een pgb. Je bent vrij in de keuze. En als je 

kiest voor natura is er ook keuzevrijheid voor 

hulpmiddelen op grond van artikel 2.3.2: het 

persoonlijk plan. Heel belangrijk.”

Meer informatie:  
www.pgb.nl/
cursussen/pgb-
via-je-gemeente
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een bijzonder beenprothese-expertisecentrum in Amsterdam
www.protec.amsterdam

Protec
Als je een been moet missen verandert je leven drastisch. Dan wil je snel en 
goed geholpen worden en weer kunnen lopen. In 2019 opende Protec haar 
deuren. Protec is meer dan een gewone orthopedische instrumentmakerij. 

Marcel Conradi, directeur vertelt: ‘Ik had al langer de droom een specialistisch 
centrum op te zetten voor beenprothesedragers, waar alle kennis en service op één 
locatie samenkomen. Die droom is werkelijkheid geworden. Per dagdeel is maar één

klant tegelijk in ons pand aanwezig, zo leren we de klant goed kennen. Elke klant 
krijgt - naast de modernste prothese - loopanalyses en looptraining van een 

personal coach. Zo helpen wij mensen hun leven terug te krijgen.’

Direct een second opinion? 

Bel 06 20 36 55 08

‘Je voelt je hier geen patiënt. Er hangt geen medische 
sfeer en de ruimte is open en sfeervol. De kleinschaligheid,
deskundigheid en betrokkenheid geven een goed gevoel. 
Eigenlijk kun je het niet uitleggen, je moet het ervaren.’
(Renee)

‘Het is hier anders, je bent geen nummer.
Je hoeft niet eindeloos te wachten op een
afspraak. De prothese was snel klaar en
kon direct gepast worden. Sinds twee
weken loop ik zonder pijn! En de afstand
van Limburg naar Amsterdam neem ik voor
lief, want ik ben erg tevreden!’ (Claudia)

‘Ik zat in een rolstoel, had twee onderbeen-
amputaties. Bij een andere firma was me
verteld dat lopen niet zou lukken. Bij Protec
vertelde ik mijn verhaal. Daar werd goed
naar me geluisterd en zag men wel kansen.
Mijn prothesen werden aangemeten en 
diezelfde dag kon ik ze al testen. En wat 
niemand had gedacht gebeurde: ik kon
ermee lopen! Na jaren was het dus wèl 
gelukt! De personal coach heeft me weer
leren lopen. Mijn leven is hierdoor enorm
veranderd!’ (Carla)

‘Als ik mail dat ik klachten heb, wordt
er snel tijd voor me gemaakt en wordt
het probleem direct opgelost. Door
deze service kan mijn leven gewoon
doorgaan. Problemen worden ter
plekke opgelost door experts die de
tijd voor je nemen.’ (Frank)

‘Na het aanmeten werden er filmpjes gemaakt
en gekeken hoe ik met de prothese liep. Dat
was nog nooit ergens gebeurd. Ik loop eindelijk 
zonder pijn. En dat gewoon door aandacht en
vakmanschap. Op dit moment krijg ik “looples”.
Dat hoort er gewoon bij. Voorheen zat ik uren 
in een paskamer en zag ik niemand. Hier zit 
ik aan de koffietafel, maak een praatje en ga 
lopend naar huis. Wat wil je nog meer?’ (Pierre)

Dit zeggen onze klanten

Protec Support _OTH  04-10-21  13:40  Pagina 1
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ADVIES

Gehandicaptensport
Nederland

1 
Wat doet Gehandicap-
tensport Nederland?
“Gehandicaptensport Nederland wil zo 

veel mogelijk mensen met een beperking 

inspireren om te gaan sporten of bewegen. 

Als bond helpen we sportaanbieders die 

zich met gehandicaptensport bezighou-

den. De clubs die bij ons zijn aangesloten, 

worden ondersteund met advies en allerlei 

producten en diensten. Denk aan cursussen 

voor vrijwilligers, verzekeringen voor spor-

ters, trainers en bestuurders, en alle hulp 

bij de vele regelgeving waar clubs tegen-

woordig rekening mee moeten houden. 

Gehandicaptensport Nederland is ook de 

organisator van een aantal sporten, zoals 

boccia, goalball, para ice hockey, rolstoel-

rugby en blindenvoetbal. Voor die sporten 

organiseren we competities, trainersoplei-

dingen en uitzendingen naar internationa-

le toernooien.

Verder zijn we bezig met projecten waarin 

we als ‘praktijkexpert’ samen met andere 

organisaties de gehandicaptensport verder 

helpen. Denk aan sportstimuleringsprojec-

ten zoals Ongehoord Sportief voor mensen 

met een auditieve beperking, Zichtbaar 

Sportief voor mensen met een visuele be-

perking of MATP, een project dat zich richt 

op mensen met een ernstige meervoudige 

beperking. Of denk bijvoorbeeld aan on-

derzoek naar een veilige sportomgeving 

voor mensen met een beperking.  

We verzorgen daarnaast bijeenkomsten 

2 
Hoe kan Gehandicap-
tensport Nederland 
mij verder helpen?

“Niet alleen organisaties maar ook mensen 

die sportvragen hebben kunnen bij Gehan-

dicaptensport Nederland terecht. We staan 

iedereen graag te woord en als we zelf geen 

antwoord hebben dan doen we ons best de 

vraag op de goede plek te laten landen. 

Voor (nieuwe) sporters hebben we op de 

website een overzicht staan van de sporten 

voor mensen met een beperking die worden 

aangeboden. Dat aanbod wordt steeds gro-

ter. We verbinden je ook graag aan de ruim 

zeventig andere sportbonden die je verder 

kunnen helpen met jouw favoriete sport. 

Het kan zijn dat je bij een vereniging of 

stichting sport die nog niet bij een sport-

bond is aangesloten, maar dat wel graag 

zou willen. Of dat je club meer zou willen 

weten over de voordelen van aansluiting bij 

een sportbond. Jij of de organisatie kunnen 

vrijblijvend contact met ons opnemen. 

En wanneer je bijvoorbeeld bij een bedrijf 

werkt of vaak bij een bedrijf komt dat 

wil bijdragen aan de gehandicaptensport, 

maar niet precies weet hoe, dan kan ook 

contact met ons opgenomen worden.

3 
Waar kan ik 
 Gehandicaptensport 
Nederland vinden?

“Je kunt ons vinden via de website www.

gehandicaptensport.nl. Natuurlijk kun je 

ons ook mailen info@gehandicaptensport.

nl of bellen op 030 307 78 90. 

Wil je op de hoogte blijven van onze 

sporten, kennismakingsdagen, projecten 

en actualiteiten, dan kun je ons volgen op 

Facebook, Twitter, Instagram, Linked In of 

YouTube.” 

3  
VRAGEN 
AAN EEN 

PROF

In deze rubriek legt de redactie telkens drie vragen voor aan een professionele 
dienstverlener. Dit keer Gehandicaptensport Nederland. Wat kan de sportbond 
voor je betekenen? Het bondsbureau geeft antwoord.

3 vragen aan…

voor gemeenten die meer willen weten over 

gehandicaptensport en hoe de ambities 

op het gebied van sport en bewegen voor 

mensen met een beperking het best kunnen 

worden vertaald naar acties en resultaten.”
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Terwijl veel evenementen dit jaar niet door konden gaan, gold dat niet voor 
de eerste editie van de Grand Prix van Nederland sinds 1985. In Zandvoort  
is er alles aan gedaan om te zorgen dat iedereen het autosportspektakel  

het hele weekend lang - ínclusief overnachtingen - kon bijwonen.  
Support Magazine bekeek de faciliteiten voor mensen met een beperking.

Tekst Rick Heijmans

Overnachting op locatie

O
nder de titel Onbeperkt 

Feest sloegen Handi-

capNL en No Restric-

tions Party Unlimited 

twee jaar geleden de 

handen ineen om de toegankelijkheid 

van evenementen en festivals te verbete-

ren. Als deze uitjes meerdaags zijn, is het 

wel zo fijn als je er probleemloos kunt 

overnachten. De organisaties maken dat 

mogelijk door een zorghotel op locatie te 

plaatsen, oftewel een grote tent waarin je 

in hoog-laagbedden kunt slapen en 24/7 

hulp of zorg kunt krijgen.

Na de eerste proefeditie op de Zwarte 

Cross - met MIVA Las Vegas, zoals het 

pop-up zorghotel toen heette - werd 

er afgelopen september een kamp op-

gebouwd bij het circuit van Zandvoort 

voor het andere evenement met bul-

derende motoren: de Grand Prix van 

Nederland. Ik pakte mijn aangepaste 

bus en reed naar het racecircuit in de 

Noord-Hollandse duinen. Een verslag. 

Shuttlebus
De omgeving van Zandvoort is voor 

het evenement bestempeld tot autoluw 

gebied. Je mag er alleen rijden met een 

doorlaatbewijs. Alsnog rij je niet direct 

Zorgeloos naar 
de Formule 1

in Zandvoort
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zoeker met een specifiek probleem komt 

aankloppen. Ook de knowhow ontbreekt 

vaak om tot een juiste oplossing te komen. 

In elk geval is nu bekend wie de organisa-

toren voor oplossingen kunnen benaderen.

Sfeer opdoen
Na het bezoek aan het zorghotel is er tijd 

om naar het circuit te gaan. Met dezelfde 

shuttlebus rijden vrijwilligers je naar de in-

gang. Het ritje van tien minuten scheelt een 

lange wandeling, binnen het evenementen-

terrein zijn de afstanden al groot genoeg. Er 

wordt nog niet door de coureurs gereden, 

toch is er rondom het  circuit  genoeg te 

 beleven.  Bijvoorbeeld bij de F1 Fanzone, 

waar horeca, racesimulatoren, winkeltjes 

met merchandise, en een reuzenrad te 

vinden zijn. Het is al erg druk: overal zie je 

in oranje geklede fans, natuurlijk voor Max 

Verstappen. 

Overnachten in een 
hoog-laagbed, met 
24/7 hulp of zorg

Dichterbij het circuit, achter de tribune, 

is een Onbeperkt Feest-servicepunt. Een 

lift brengt je naar het deck met uitzicht 

over het terrein. Dat zorgt ervoor dat je 

de sfeer wel meekrijgt, maar je alles van 

een afstandje kunt bekijken, zodat je hier 

eventueel een rustpauze kunt nemen. Te-

rug in het feestgedruis kun je op aantonen 

van het polsbandje van Onbeperkt Feest 

richting de tribunes, waar op de voorste rij 

een ruim rolstoelpodium met oprit ge-

maakt is. Je hebt er uitzicht over het lange 

start-finishgebied, waardoor je een groot 

gedeelte van het circuit en veel spannende 

momenten van de race kunt zien.

Al met al is het zorghotel een fijne manier 

om zorgeloos meerdere dagen uit te kun-

nen gaan en het evenement volledig te 

ervaren. Zonder dat je een goede nacht-

rust moet inleveren of je telkens door je 

gezelschap geholpen moet worden. 

Hopelijk kunnen alle festivals 

volgend jaar gewoon weer 

doorgaan en behoort het 

zorghotel dan vaker tot 

de faciliteiten.

door naar de camping, maar wacht de 

crew van Onbeperkt Feest je bij een par-

keerplaats op om je met een shuttlebusje 

naar de camping te brengen. Een beetje 

omslachtig, maar het voelt wel alsof er 

iets bijzonders te gebeuren staat. 

Bij aankomst proef je meteen de feeststem-

ming: er is muziek en de zorghotelgasten 

maken al gezellig kennis met elkaar voor 

de tent. Er is een terras met houten vloer 

gelegd, zodat je niet constant over het zan-

derige terrein hoeft te rijden. Om het zorg-

hotel heen staan horecakarren en een groot 

tv-scherm. Als je het zorghotel binnenkomt, 

lopen er twee paden met aan weerskanten 

slaapkamers met hoog-laagbed(den), nacht-

kastje en een wastafel plus spiegel. Er is 

genoeg plaats om 58 autosportliefhebbers 

te herbergen. Achterin de tent zijn aange-

paste toiletten en badkamers, en er is ook 

gedacht aan verpleeg- en verschoningsplek-

ken. In de hoek van de tent staan de tilliften 

al paraat; de organisatie is er klaar voor.

Presentatie
Op de dag vóór de eerste trainingen van de 

Formule 1 organiseren HandicapNL en No 

Restrictions Party Unlimited een presentatie 

bij het zorghotel om de aanwezige andere 

festivalorganisatoren uit te leggen waarom 

dit initiatief ontstaan is, en dat het een blij-

vend onderdeel van de evenementenorga-

nisatie zou moeten vormen. Aldith Hunkar, 

oud-presentatrice van het NOS Jeugdjour-

naal, voelt de organisatoren in het publiek 

af en toe stevig aan de tand. Waarom is hun 

evenement nog niet toegankelijk? Meestal 

wordt er weinig tot niet over nagedacht 

wordt, zo blijkt, totdat een potentiële be-
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Workshop ‘Hoofd, 
schouders, wiel en frame’ 

met weetjes over de rolstoel

Een workshop voor zowel de nieuwe, als ervaren rolstoelgebruiker:

• Krĳ g de juiste handvatten voor het doen van een 
hulpmiddelaanvraag.

• Wissel onderling ervaring uit met mede-rollers.
• Welke vragen zĳ n handig om te stellen tĳ dens het 

aanschafproces van een rolstoel.
• Leer meer over de drie belangrĳ kste pĳ lers bĳ  het zitten 

in een rolstoel: huid, houding en functionaliteit.
• Krĳ g inzicht in hoe je zit, en waarom je zit zoals 

je zit.

Scan de QR code of meld je aan via: 
vicair.com/nl/HSWFworkshop

GRATIS DEELNAME

TIJD VOOR 
TIJDSCHRIFTEN

TIJD VOOR 
TIJDSCHRIFTEN

“De webshop voor tijdschriften 
met karakter”

Schrijf je in voor de 
nieuwsbrief 

en ontvang direct 
€5,00 korting!

Met deze korting 
heb je al een jaar-
abonnement voor 

€9,95

www.tijdvoortijdschriften.nl

dwarslaesie
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magazine

Jack Pastora
‘Sport is voor mij een uitlaatklep’
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TIEORGANISA
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Betrouwbare
informatie, steun

in de rug,
(h)erkenning en 

krachtige
belangenbehartiging

Word lid voor
€ 36,- en lees

GRATIS ons 
magazine!

www.dwarslaesie.nl

Mensen met een
dwarslaesie of caudalaesie

en hun familie
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Bestel ze via:
www.geefgeluk.nl

Ben je na het lezen van 
het interview met Jaap Bressers 
benieuwd naar zijn complete verhaal?

Jaap heeft twee boeken geschreven over 
Omgaan met verandering 

De kracht van het kleine 

elders in dit magazine
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WETGEVING

In mei van dit jaar is de Medical Device Regulation van kracht geworden. Deze 
Europese verordening heeft nogal wat gevolgen voor de hulpmiddelenbranche. 

Kunnen we rolstoelen die samengesteld zijn uit verschillende onderdelen van 
verschillend fabricaat nog wel gebruiken?

Tekst Ad van Gaalen
Foto's Sytse Dijkstra

“Bedrijven zullen 
nauwer moeten 
samenwerken”

In een van de komende 

edities van Support 

Magazine volgt een artikel 

over hoe je in de praktijk 

om kunt gaan met de 

MDR-regels wanneer je 

bijvoorbeeld een nieuwe 

rolstoel nodig hebt.

“D
at kan zeker wel,” zegt 

Leander Leijh, “samenge-

stelde rolstoelen blijven 

gewoon beschikbaar.” 

Leijh is voorzitter van de 

commissie Kwaliteit, Veiligheid en Opleiding bij 

Firevaned, de brancheorganisatie van hulpmiddel-

fabrikanten en hulpmiddelenleveranciers. “Fabri-

kanten sluiten met elkaar convenanten over hun 

producten en hun onderlinge combineerbaarheid. 

Er is dan van tevoren vastgesteld dat twee verschil-

lende producten, bijvoorbeeld een rolstoel van 

merk A en een orthese van merk B, zonder risico 

met elkaar gecombineerd kunnen worden.”

Problemen bij maatwerk
Een lijst van deze mogelijke combinaties is te vinden 

op de website van Firevaned. Maar van Support-

lezers krijgen we signalen dat het misgaat als er 

maatwerk geleverd moet worden. Een lezer heeft 

een rolstoel van tien jaar oud waaraan een aantal 

aanpassingen gemaakt zijn, bijvoorbeeld een speciale 

steun voor de linkervoet en een aanpassing van de 

rugsteun. Vervanging van de rolstoel stuit nu mo-

gelijk op bezwaren, want de aanpassingen kunnen 

niet zonder meer overgezet worden naar de nieuwe 

rolstoel; er zijn geen convenanten voor. De rolstoel-

configuratie waar we het hier over hebben is ont-

staan omdat gebruiker en leverancier samen tot een 

optimaal functionerend geheel kwamen. Komt die 

optimalisatie door de MDR-regels nu niet in gevaar?

Leander Leijh: “Dat zou niet moeten, niemand die 

dat wil, en het hoeft ook niet. De MDR is bedoeld om 

de risico’s te minimaliseren. Het is te begrijpen dat 

die risico’s bij een ingewikkeld medisch hulpmiddel, 

zeg een implantaat, veel groter zijn dan bij de hulp-

middelen in onze sector. De rolstoelen en aanver-

wante mobiliteitshulpmiddelen vallen in klasse 1. 

Dat betekent dat een fabrikant zijn producten zelf 

mag certificeren (voorzien van een CE-markering, 

red.), indien hij dat volgens de regels doet. Het gaat 

daarbij steeds om risico-inschatting. Voor standaard-

producten, rolstoelen, voetsteunen, ortheses et cetera, 

Nieuwe regels medische hulpmiddelen

MDR, lastig
maar zinvol
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is dat gebeurd via de voorschriften van de 

MDR. Maar het kan voorkomen dat een 

cliënt nog iets heel anders nodig heeft. Een 

armlegger die net nog even wat langer is, waar-

voor geen convenant bestaat, of die nog hele-

maal ambachtelijk gemaakt moet worden.”

Risicoanalyse
“Dan begint het met het maken van een risi-

coanalyse: wat is het gevaar voor de gebrui-

ker in relatie tot het bestaande hulpmiddel. 

En dit bespreek je met de fabrikant. Die 

kan dan kijken of er naar zijn mening ook 

geen risico bestaat. Je moet dus de juiste 

vragen stellen. In het voorbeeld van een 

eenmalige maatwerkaanpassing voor een 

unieke gebruiker is het totale risico natuur-

lijk anders dan bij aanpassingen die voor 

grote groepen worden toegepast. In het laatste 

geval is het aan te raden om een convenant af te 

sluiten,” aldus Leijh.

Aansprakelijk
Een risico bestaat uit de negatieve gevolgen van een 

incident en de kans dat zo’n incident gebeurt. Het ac-

cent op risico en veiligheid heeft mogelijke juridische 

consequenties. Wie niet voldoet aan de veiligheidsei-

sen die in de MDR worden gesteld, kan aansprakelijk 

gesteld worden als er iets misgaat. In deze beginfase 

van de MDR in de praktijk zijn sommige professio-

nals daarom voorzichtig, wat tot aarzelen kan leiden, 

en als gevolg daarvan tot langere levertijden. Fire-

vaned gaat ervan uit dat dit nog aanloopproblemen 

zijn. Het CE-schema van Firevaned is daarom verder 

ontwikkeld om fabrikanten te helpen bij het maken 

van de juiste keuzes en nemen van besluiten. 

Positief
De MDR heeft ook concrete positieve effecten. Het 

verplicht bedrijven nog scherper te letten op de 

eisen die aan de producten gesteld moeten worden. 

Zo wordt meer focus gelegd op de documentatie en 

traceerbaarheid van hulpmiddelen. De fabrikant, de 

importeur en de distributeur hebben hierin ieder 

voor zich een verantwoordelijkheid. Het betekent 

tevens dat ze nauwer zullen moeten samenwerken. 

Het stelsel van convenanten is er een voorbeeld van. 

Deze convenanten gaan, zoals gezegd, over de pro-

ducten en hun onderlinge combineerbaarheid. 

Wat eist de MDR verder?
De MDR stelt ook eisen aan het productieproces, aan 

de levering en opslag, aan de assemblage, het onder-

houd, de nazorg en de algehele markttransparantie. 

Wat betreft het productieproces eist de MDR dat 

een fabrikant een goed werkend kwaliteitsmanage-

mentsysteem moet hebben en dat er voor elk hulp-

middel een risicomanagementplan moet zijn. Deze 

zaken moeten bovendien goed gedocumenteerd 

zijn, en geraadpleegd kunnen worden.

Wat betreft levering en opslag stelt de MDR onder 

meer dat er goede gebruiksaanwijzingen voorhan-

den moeten zijn. Als het gaat om onderhoud, moet 

de monteur zich houden aan de richtlijnen en on-

derdelen die door de fabrikant zijn aangegeven.

Ook de eisen voor nazorg zijn verder uitgebreid. Er 

zijn regels voor terugroepacties, als er iets structu-

reels aan de hand blijkt te zijn. Daarnaast zijn de 

fabrikanten verplicht om in de gaten te houden hoe 

hun producten in de praktijk functioneren. Ze moe-

ten een PMS uitvoeren, dat betekent: Post Market 

Surveillance. Ze halen dan gegevens uit de markt 

om te checken of het product voldoet en of er mis-

schien aanleiding is om het product te verbeteren.

Niet beknot
Dit zijn alle zaken die aan de gebruikers ten goede 

kunnen komen. Het is nu nog zaak om te voorko-

men dat de vele kennis en het grote vakmanschap 

dat in de betere bedrijven voorhanden is, niet 

worden beknot door een formalistische interpreta-

tie van de MDR-regels.

Leander Leijh, 

commissievoorzitter 

bij Firevaned: “De 

MDR is bedoeld 

om risico’s te 

minimaliseren.”
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Er staat een vrolijk rood laarsje in de vitrine. 

Leer, geborduurde zijde, ravissante rode rijg

linten en belletjes van metaal. Uit de laars steekt 

een beenprothese. Een oud model, uit de vroege 

jaren vijftig van de vorige eeuw. Het is een intri

gerend gezicht, zo’n los been in een museum. 

In heb het over het Drents Museum in Assen 

waar een tentoonstelling te zien is over Frida 

Kahlo, waarschijnlijk de meest fascinerende 

schilderes uit de kunstgeschiedenis. U kent 

haar wel, de vrouw met de kenmerkende 

doorlopende wenkbrauwen, die zichzelf zo 

kleurrijk portretteerde met bloemen in het 

haar, een aapje op haar schouder, of in een 

knellend korset. 

Frida had het lichamelijk zwaar te verduren. 

Ze werd in Mexico geboren (1907) en kreeg als 

kind polio. Op 18jarige leeftijd raakte ze ern

stig gewond tijdens een busongeluk: een ijzeren 

leuning doorboorde haar onderlichaam en ze 

liep gruwelijk veel botbreuken op. Frida be

landde voor een lange periode in bed. Ze vroeg 

haar familie een spiegel boven haar ledikant te 

monteren en zo begon ze zichzelf te schilderen. 

Schilderijen die wereldberoemd werden. 

Frida is ‘hot’. In het Cobra Museum in Amstel

veen sloot begin oktober een tentoonstelling 

over haar werk en dat van haar man Diego 

Rivera  ook een markant kunstenaar. En een 

paar dagen later ging in Drenthe de tentoon

stelling ‘Viva la Frida!’ van start. Daar zijn niet 

alleen schilderijen van Frida te zien, maar ook 

persoonlijke bezittingen. Spullen die vijftig jaar 

na haar overlijden gevonden werden in een 

afgesloten badkamer van het beroemde Blauwe 

Huis in MexicoStad. Ooit de woning van de 

kunstenares, nu het Museum Frida Kahlo.

 

In Assen kun je de prachtige Mexicaanse tradi

tionele gewaden bewonderen waar Frida zich 

graag in hulde. Lange wapperende rokken met 

huipils (tunieken) in uitbundige kleuren. Maar 

ook kettingen, schoentjes, het intrigerende 

prothesebeen met het rode laarsje, en een aan

tal korsetten die Frida door haar ongeluk moest 

dragen. Sommige door haarzelf beschilderd. 

Ook als je niks over Frida gelezen hebt, kun 

je wel raden wat voor vrouw zij geweest moet 

zijn. Uitbundig, sterk, levenslustig, onconven

tioneel. En hoeveel pijn ze gehad moet hebben. 

Haar schilderij ‘De gebroken zuil’, waarop 

ze zichzelf in een orthopedisch martelkorset 

afbeeldt, laat weinig aan de verbeelding over. 

Haar halfnaakte lichaam is bezaaid met spij

kers, tranen plakken als pareltjes op haar wan

gen. Au, zelfs ernaar kijken doet al zeer! Toch 

kijkt Frida ons vanaf het doek met een rustige, 

zelfbewuste blik aan. (Het schilderij en het 

afgebeelde korset zijn beide in Assen te zien.) 

Frida overleed in 1954, maar ze zou zomaar 

in deze tijd geleefd kunnen hebben. Ik denk 

aan het rode laarsje met de belletjes. Welke 

vrouw bindt er nu in vredesnaam belletjes 

aan haar laarzen? Iemand met een hart dat wil 

dansen, denk ik. En dat zullen we weten ook.

Pauline Montfoort

PAULINE MONTFOORT 

maakt deel uit van het 

redactieteam van Support 

Magazine. Pauline heeft 

een spierziekte en vraagt 

zich graag dingen af.  

De tentoonstelling ‘Viva la 

Frida! - Life and art of 

Frida Kahlo’ is tot en met 

27 maart 2022 te zien in 

het Drents Museum in 

Assen.

Verder lezen? Op de site 

van Support Magazine 

staat ook een 

boekrecensie: 

supportmagazine.nl/

boekrecensie-fridas-pijn-

over-het-bijzondere-

leven-van-frida-kahlo.

Het rode 
laarsje
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