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Voorwoord

Het was de zomer van 2008 tijdens een verspringwedstrijd toen ik plotseling een stekende 
pijn voelde in mijn voeten. Een pijn die niet meer wegging gedurende mijn eerste studiejaren. 
Spontaan bewegen werd bemoeilijkt en sporten was alleen maar een bron van pijn en 
ergernis geworden. Ook in het dagelijks leven moest ik voortdurend rekening houden met 
de verminderde belastbaarheid van mijn voeten. Langdurig staan in de kroeg, rennen voor 
de trein, of een partijtje voetballen, bij elke handeling maakte ik de afweging of het mij waard 
was om de pijn op te zoeken. In het begin denk je dat het vanzelf wel weer wegtrekt, maar 
dat deed het niet. Uiteindelijk werd ik doorverwezen naar de afdeling revalidatiegeneeskunde 
van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Als jonge twintiger werd het 
pijn houden gedurende het dagelijkse leven een belangrijke factor om toch eens dieper 
in de kwetsuur te duiken. Na maanden onderzoek werd de oorzaak gevonden door de 
revalidatiearts. Het gevolg was een injectie om de ontsteking wegnemen. De revalidatiearts 
zei daarbij: “De injectie moet je zien als een joker die je maar een of twee keer in kunt zetten.”  

Na een succesvolle prik in de linkervoet volgde al snel de rechtervoet. Een revalidatie met 
enkelbrace, stevige hoge schoenen, steunzolen en training op houding, balans, kracht en 
techniek (van hakloper naar voorvoetloper) volgde. Ik wist dat elk onderdeel cruciaal was 
voor een succesvolle revalidatie. Na een half jaar kon ik steeds meer ongeremd bewegen en 
nu, tien jaar later heb ik geen joker meer nodig. Mijn voeten zijn sterker dan ooit en ik doe 
er alles aan om ze sterk te houden. De tweede joker hoop ik nog lang in mijn achterzak te 
houden.  

Je gaat het pas missen als je iets niet meer hebt. Toen kwam ik erachter hoe waardevol 
bewegen is. Misschien is bij mij daardoor ook de fascinatie voor het blijven bewegen 
aangewakkerd. Vanaf 2014 ben ik zelf gaan werken binnen het motion lab van de afdeling 
revalidatiegeneeskunde in het UMCG en stapte ik in de wereld van loopanalyses voor 
mensen bij wie bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Waarbij je probeert om met bepaalde 
hulpmiddelen het lopen te kunnen verbeteren en je daarbij voor elk individu een passend 
recept ontwikkelt. Een recept om het ‘o zo waardevolle’ bewegen te kunnen ondersteunen.

Men zegt wel eens dat er in het leven momenten zijn dat alles samenkomt. Toen ik in 2017 
de kans kreeg om dit promotietraject te doen, beschouwde ik het als een joker die maar 
eens voorbijkomt. En dat was niet alleen vanwege de inhoud van het project. Want de 
revalidatiearts die mij zo goed heeft geholpen, is een van mijn promotoren.
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