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Korte stukjes lopen gaat nog wel, zeker binnenshuis, maar voor de wat langere 

afstanden gebruikt Siebe Boersma zijn rolstoel. Hij heeft last van een botziekte 

waarvan de precieze aard ook na lang onderzoek nog altijd niet is vastgesteld, 

vertelt zijn moeder Jeannette van Breemen. Het blijkt te gaan om een aangeboren 

afwijking. Daar komt nog bij dat Siebes spieren relatief snel verzuren zodat 

lichamelijke inspanningen nogal eens te veel van hem vragen. 

In het begin wilde Siebe onder geen beding in een rolstoel. Hij beschouwde het als 

een voor iedereen zichtbare bevestiging van zijn beperking. Daarnaast kon hij er 

absoluut niet tegen als ze tegen hem riepen dat-ie gehandicapt was, zegt 

Jeannette: ‘Kregen we hem toch zover om een stukje in de rolstoel te gaan, dan 

vond hij sommige situaties eng. Vooral stoeprandjes vond hij lastig. Dat betekende 

dat hij in een rolstoel extra afhankelijk was van anderen.’ 

Daar kwam verandering in toen hij een cursus rolstoelvaardigheden volgde. Siebe 

was toen een jaar of negen en het begon voor de rest van het gezin steeds lastiger 

te worden om hem ergens mee naar toe te nemen. ‘We konden hem echt niet 

overal blijven dragen. Daar was-ie bovendien veel te zwaar voor geworden. En we 

wilden wel met z’n allen op vakantie kunnen gaan, de bergen in, wandelen. Dan is 

het geen doen om telkens die jongen op je schouders te nemen.’ 

Uiteindelijk draaide het om een andere benadering van de rolstoel. Siebe wist zich 

over zijn aversie tegen de rolstoel heen te zetten door trucjes te leren. Na verloop 

van tijd bleek het net zo leuk te zijn als skateboarden. Ook kinderen in zijn 

omgeving vonden het wel spannend wat hij allemaal kon uithalen met zijn stoel. 

‘Cool on wheels! Dat is het op een gegeven moment voor hem geworden. Achteloos 

een wheelie maken tijdens het shoppen in het winkelcentrum. Zo blijkt die rolstoel 

hem juist iets extra’s te bieden.’ 

Siebe maakte een vergelijkbare ommezwaai nadat de artsen hem een speciale 

brace hadden aangemeten. Die was nodig ook omdat hij als gevolg van zijn 

botafwijking in korte tijd tot drie keer toe spontaan zijn been had gebroken. ‘De 

volgende dag moest en zou hij in korte broek naar school. Die brace vond hij juist 

heel cool. We hebben er wel voor gezorgd dat hij een brace kreeg die hem zo min 

mogelijk beperkingen oplegde. Eentje die tegen een stootje kan en waterbestendig 

is. Siebe is namelijk dol op waterglijbanen.’ 

Achteraf kwam het er vooral op neer dat Siebe niet langer het gevoel had dat 

mensen hem zielig vonden. Hij geneerde zich zodra hij bekenden tegenkwam in de 

stad terwijl hij in zijn rolstoel zat. Die schaamte heeft hij inmiddels achter zich 

gelaten. In plaats daarvan ontleent hij tegenwoordig een zekere status aan zijn 

stoel. Volgens zijn moeder staan ze hem soms met grote ogen aan te kijken 

wanneer Siebe in het winkelcentrum zonder blikken of blozen de roltrap neemt 

met zijn rolstoel. Een enkele keer krijgt hij zelfs applaus als mensen dat in de 



gaten krijgen. Jeannette kan er wel om lachen: ‘Zoiets hoeft voor mij nou ook 

weer niet hoor.’ 

De eerste rolstoel van Siebe hadden ze via Marktplaats op de kop getikt. Maar 

gaandeweg bleek het een hele toer om het juiste type voor hem te vinden. ‘Aan de 

ene kant wil hij natuurlijk leuk voor de dag komen met een stoer stoeltje. Aan de 

andere kant moet hij er ook weer niet te moe in worden. Ik zou anderen willen 

aanraden om zich vooral door andere rolstoelgebruikers te laten informeren en niet 

zozeer door ergotherapeuten. Die zijn te sterk op het comfort gericht. De 

gemeente verdiept zich ook te weinig in de specifieke wensen van de individuele 

gebruiker. Volgens mij gaat om de balans tussen inspanning en verlichting. En 

vooral dat je zo veel mogelijk zelf kunt doen en niet afhankelijk bent van 

anderen.’   

Inmiddels verplaatst Siebe zich in een lichtgewicht rolstoel met relatief hoge 

wielen. Hij gaat naar school met een e-bike met trapondersteuning; tussen de 

lesuren door loopt hij van het ene naar het andere lokaal. Zijn ouders bekijken van 

jaar tot jaar hoe hij zich ontwikkelt en proberen daar zo goed mogelijk op in te 

spelen. ‘Hij is nog in de groei en we weten niet hoe zijn lichaam zich houdt.’ 

 


