
Maaike Derks-Snellenberg (57) kreeg in 2008 de diagnose MS, multiple 

sclerose. Sinds 2011 heeft ze een rolstoel. Lopen kan ze nog wel maar grotere 

afstanden zijn al gauw te vermoeiend. Bovendien gaat het stukken sneller in 

een rolstoel.  

In het begin was het behoorlijk wennen om in een rolstoel te zitten en zich 

ermee te verplaatsen, vertelt Maaike: ‘Ik voelde me enorm knullig in dat ding. 

En omdat ik geen hulp of advies kreeg van de leverancier of van het 

revalidatiecentrum, wist ik aanvankelijk ook niet zo goed wat ik ermee aan 

moest. Je laat je dan al gauw duwen; dat ligt voor de hand.’ 

Daar kwam verandering in toen ze op een beurs Kees-Jan van der Klooster 

ontmoette. Die was van plan trainingen en cursussen voor rolstoelgebruikers 

te gaan geven en daar heeft ze zich meteen voor ingeschreven. Ze ging met 

sprongen vooruit in haar rolstoel: ‘Die jongen is zo enthousiast en gedreven. 

En omdat-ie zelf ook in een rolstoel zit, neem je snel dingen van hem aan. De 

eerste bijeenkomst was nog geen vijf minuten begonnen of ik had mijn stoel 

al op twee wielen. Terwijl ik dat balanceren voor die tijd absoluut niet durfde. 

Kees-Jan heeft me vooral veel zelfvertrouwen gegeven.’ 

‘Nu wil eigenlijk nooit meer geduwd worden. Hoe zelfstandiger ik ben, hoe 

meer ik ook onderneem. Ik ga vol zelfvertrouwen de straat op om 

boodschappen te doen of de hond uit te laten. Een stoep of drempel is voor 

mij niet zo snel te hoog. Er is altijd wel een manier te vinden om eroverheen 

te komen.’ 

‘Handigheid krijgen met een rolstoel is volgens mij vooral ook een mentale 

kwestie. Tijdens de cursus heb ik een paar deelnemers meegemaakt die 

nauwelijks op eigen kracht vooruit konden komen. Daar zaten ook kinderen 

tussen. Misschien worden die toch te veel verwend en wordt er te veel voor ze 

gedaan. Terwijl het voor hun ontwikkeling én voor hun zelfvertrouwen beter 

zou zijn als ze dagelijkse handelingen gewoon op eigen kracht doen.’ 

Als ex-gymnastieklerares doet Maaike nog regelmatig aan sport. Ze speelt 

rolstoeltennis en gaat jaarlijks een paar toernooien af. ‘Soms speel ik twee 

wedstrijden op een dag. Eigenlijk is dat te veel voor mij. Als ms-patiënt ben 

je nu eenmaal veel sneller moe en daar komt bij dat ik maar weinig kracht 

heb in mijn armen. Ik weet van tevoren dat ik na een paar wedstrijdjes weer 

dagen nodig heb om bij te komen. Maar dat heb ik er graag voor over.’ 

 

 

 

 


