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’Een jommen’
Het kan haast niemand zijn ontgaan. Frédérique (14) uit Amstelveen werd vorige week in elkaar geslagen, omdat ze niet wilde zeggen wat
haar geslacht was. Dat doet mij terugdenken aan vroeger. Toen ik vijf
jaar was, wilde ik kort haar. Het liefst stekels. Dat had mijn moeder liever niet, maar kort ging het wel. Ik zat op voetbal, had een legotrein en
droeg de oude kleren van mijn neef. Aan bikinitopjes deed ik niet en
geregeld werd ik aangezien voor een jongen. ’Ik ben een jommen’, zei ik
al van jongs af aan. Geen seconde dacht ik erover na dat iemand iets zou
kunnen vinden van mijn uiterlijk.
Maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik me ging aantrekken van mijn omgeving. ’Jullie hebben een jongen in het team, dat is oneerlijk’, zei een
coach tijdens het schoolvoetbaltoernooi. Soms werd ik uit de dames wc
weggestuurd. Mensen konden me niet plaatsen.
Op de middelbare school liet ik mijn haar groeien. Probeerde ik er net
zoals mijn vrouwelijke klasgenoten uit te zien. Laarsjes, rokjes, laag uitgesneden shirtjes. Tussen de gemene pubers afwijkend zijn, daar voelde ik niks voor.
Inmiddels heb ik die ’jommen’ van vroeger weer helemaal omarmd. Ik
draag petten en shop op de mannenafdeling. Afgelopen weekend sta ik
op de pont in Amsterdam. Een onbekende begint tegen me te praten.
’Ben je een meisje?’, vraagt hij. ’Uh, ja’, stamel ik. Dat gevoel van vroeger
overvalt me. Ik merk dat ik rood word en na een ongemakkelijk gesprek loop ik weg. Balend van mezelf.
Ik hoop dat ik in het vervolg net zo’n dapper antwoord
durf te geven als Frédérique. Dat het helemaal niks uitmaakt. ’Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn’.
Tessa Thepen
t.thepen@mediahuis.nl
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Yogales voor mensen met Parkinson

’Even voelde ze
controle over
haar lichaam’
Ilona Bos

i.bos@mediahuis.nl

Vele aanvragen coronasteun
belasten uitkeringsinstantie
Soest ! Ruim 3500 zelfstandig ondernemers in Baarn,
Soest en Bunschoten hebben
een aanvraag ingediend voor financiële hulp tijdens de coronapandemie.
Het gaat om de Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) die ondernemers
kunnen krijgen als hun inkomen onder het bestaansminimum komt. De piek lag tijdens
de lockdown, maar ook nu zijn
er nog ondernemers, vooral in
de evenementensector, die er
een beroep op doen.
De uitvoeringsinstantie BBS

die normaal 400 aanvragen
voor bijstandsuitkeringen afhandelt, heeft een megaklus
geklaard sinds de steunmaatregelen vorig jaar april in het leven werden geroepen. „Om de
hausse aan aanvragen aan te
kunnen, hebben wij extra personeel ingehuurd”, aldus BBSdirecteur Bart van der Schelde.
De steunmaatregelen Tozo
en nu ook de Tonk zijn in de tussentijd verlengd tot 1 oktober.
BBS roept inwoners van Baarn,
Bunschoten en Soest op om bij
twijfel contact op te nemen of
een aanvraag in te dienen.

Abuis
In de ’In Memoriam’ van maandag 2 augustus is een fout geslopen.
Het geboortejaar van Martin den Uyl is niet 1939 maar 1937.

Loosdrecht ! „Haar handen zijn
verkrampt, de onderbenen stijf en
dat voel je ook”, vertelt yogadocente Loraine van den Broek over een
oudere vrouw die ze begeleidt. „Ze
kan moeilijk praten of slikken. Dat
komt allemaal door Parkinsonisme, een ziekte die lijkt op Parkinson. In het begin masseerde ik haar
benen regelmatig, haalde de stijfheid eruit. Dan kon ze soms langzaam haar been of tenen bewegen
en verscheen er een glimlach op
haar gezicht. Ze had haar lichaam
weer een beetje onder controle.”
Voor Van den Broek was de ontmoeting met deze vrouw de reden
om zich meer te verdiepen in de
ziekte van Parkinson. Het is volgens ParkinsonNL de snelst groeiende neurologische aandoening
van dit moment.
Het uit zich vaak in de vorm van
een bewegingsstoornis, waarbij
zenuwcellen in je hersenen snel
afsterven. Van den Broek besluit de
Yoga4Parkinson-opleiding te volgen. Inmiddels heeft ze die afgerond en wil ze een yogaklas van zes
tot acht mensen voor deze groep
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De ziekte van
Parkinson

Parkinson is de snelste groeiende neurologische
aandoening. Loraine van den Broek uit Loosdrecht
kwam als yogadocent in aanraking met een patiënt.
Ze zag de impact van de ziekte en besloot de Yoga4Parkinson-opleiding te volgen om deze mensen
te ondersteunen.
opzetten.
„Dat gevoel van controle is zo
belangrijk voor mensen met Parkinson”, vertelt Van den Broek.
„Voor even denken ze: zie je, ik kan
het nog wel. Dan voelen ze zich
ook weer een stukje gelukkiger.
Dat kan je bereiken door te bewegen. Je maakt dopamine aan en dat
stofje stuurt weer andere hormonen in je lichaam aan. Het maakt
niet uit hoe je beweegt. Sommige
mensen gaan hardlopen, andere
boksen en bij mij kunnen ze sinds
juni yogalessen volgen.”

Intake
Op de opleiding leerde Van den
Broek van Marjan Overdiep - zij
heeft zelf ook Parkinson - wat er
bij de ziekte komt kijken en welke
bewegingen mogelijk zijn. „Voordat je een yogales begint, doe je
altijd een intake. Daarin vraag je
onder andere wat mensen wel of
niet kunnen, in welk stadium hun
ziekte is én of mensen medicijnen
gebruiken. Soms hebben patiënten
een pomp in hun lichaam. Dan
kunnen ze zich tijdens een les niet
naar voren of achteren bewegen.”
„En soms schieten mensen met
Parkinson ineens overeind. Ze
kunnen dan door de starheid geen
stap meer verzetten. Dan moet je

Parkinson uit zich in veel
verschillende klachten, volgens
ParkinsonNL. Denk aan beven,
stijve spieren,
evenwichtsproblemen en te
weinig of traag bewegen. De
komende twintig jaar zal het
aantal mensen met Parkinson
verdubbelen, onder andere door
de vergrijzing. Op dit moment
zijn 53.000 mensen
gediagnosticeerd met de ziekte.
Bij ongeveer tien tot vijftien
procent uit zich dit al vroeg,
onder de veertig jaar.
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Je moet bij
deze yoga dus
heel goed kijken
naar de persoon
zelf en wat hij of
zij nog kan. Dat
is de uitdaging

maar net weten dat je ze moet
begeleiden met het lopen”, vervolgt Van den Broek. „Daarnaast is
het belangrijk om de yogales rustig
te beginnen. Rustig de spieren los
te maken, te beginnen in een zit-

De spieren losmaken is een belangrijk onderdeel.

tende houding, en ze hun grenzen
goed te laten bewaken.”
Van den Broek vertelt over een
vrouw met Parkinson die ze sinds
kort privélessen geeft. „Eerder
volgde ik een opleiding stoelyoga.
Dat is de meest veilige manier om
oefeningen te doen. Dus ik bood
haar de laatste keer een stoel aan”,
zegt Van den Broek. „Ze zei: wat
doe jij? Ik kan nog prima staand de
oefeningen doen. Ze was boos en
teleurgesteld. Je moet bij deze
yogavorm dus heel goed kijken
naar de persoon zelf en wat hij of
zij nog kan. Dat is de uitdaging.”

Gedragsveranderingen

Van den Broek biedt ook stoelyoga aan.
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„Deze vrouw tennist ook nog”,
zegt Van den Broek. „Bij haar zie je
goed dat het niet alleen een lichamelijke ziekte is, maar ook een
mentale. Via haar man hoor ik hoe
ze te maken krijgt met gedragsveranderingen en ze soms vergeetachtig lijkt. In haar hoofd kan ze nog
goed nadenken, maar de informatie niet meer doorgeven. Soms zegt
ze ’ja’, terwijl ze eigenlijk ’nee’
bedoelt. En dubbele taken worden
steeds moeilijker. Tegelijkertijd
tellen én in- en uitademen lukt
nauwelijks meer.”
Maar ook bij deze vrouw ziet Van
den Broek hoe fijn ze een yogales
vindt. Ze wordt zelfverzekerder en

benoemt verbeteringen in haar
houding.
Daarom is het volgens Van den
Broek belangrijk om de ziekte
onder de aandacht te brengen. „Die
kleine veranderingen door yogaoefeningen kunnen al een verschil
maken.” Maar ook, vertelt ze, omdat de verwachting is dat er steeds
meer ’jonge’ mensen, vanaf vijftig
jaar, de ziekte krijgen.

verschrikkelijke ziekte. Deze
vrouw zag er vroeger uit als Brigitte Bardot. Nu hangt haar mond

scheef en keert ze zich naar binnen. Toch zie ik af en toe die glimlach. Daarvoor doe je het.”

Meer patiënten
„Hoe dat kan?”, reageert Van den
Broek. „Er lopen nog veel onderzoeken naar. Parkinson-expert Bas
Bloem schrijft hierover. Het lijkt
erop dat de pesticiden die we in de
jaren ’70 en ’80 voor fruit en
groente gebruikten een rol spelen
bij de ziekte. Dat komt nu tot
uiting. Maar ook blootstelling aan
andere giftige stoffen. Zo blijkt uit
onderzoeken naar het bedrijfsleven, die werken met deze stoffen,
dat daar meer patiënten Parkinson
hebben.”
„Deze ziekte raakt niet alleen de
patiënten zelf, ook de omgeving”,
weet Van den Broek. „Die oudere
vrouw met Parkinsonisme zag ik
snel achteruit gaan. De symptomen
zijn bijna hetzelfde als bij Parkinson. Alleen: geen enkel medicijn
werkt hiertegen. Ook lijden zij
vaker aan waanbeelden. Het is een

Loraine van den Broek uit Loosdrecht geeft sinds kort yogalessen aan Parkisonpatiënten.

