
Ronald de Ruiter (50) werkt als projectmanager bij de Technische Unie, marktleider 

op het gebied van technische groothandel. Sinds drie jaar zit hij in een rolstoel. Lopen 

gaat nog wel maar kost hem steeds meer moeite. Ronald lijdt aan polyneuropathie, 

een aandoening aan zijn ‘lange’ zenuwen waardoor de aansturing van zijn handen, 

armen en benen gebrekkig verloopt. Het gaat bovendien om een progressieve 

aandoening die hem steeds meer beperkt in zijn bewegingen.  

‘Toen duidelijk was dat ik niet onder een rolstoel uitkwam, heb ik mij gemeld bij de 

gemeente. Daar heb je een speciaal loket waar rolstoelen worden toegewezen. Wat ik 

precies wilde? Nou, niet zo’n rolstoel waar mijn oma zich vroeger in verplaatste. Ik 

wil er namelijk wel een beetje fatsoenlijk bij rijden. Ik heb een representatieve functie 

en moet vaak bij organisaties langs. Niet elke patiënt is even mondig maar wie voor 

het eerst een rolstoel krijgt, moet zich van tevoren goed laten informeren. Voor je het 

weet krijg je iets voorgeschoteld wat niet goed aansluit bij je behoefte. 

Tja, en dan zit je van de ene op de andere dag in een rolstoel. Punt. Je gaat er een 

stukje mee rijden. De deur uit en de straat op. Dan krijg je het al moeilijk bij de eerste 

de beste stoeprand die je tegenkomt. Ik heb me toen vrij snel gemeld bij het 

revalidatiecentrum maar ik moet zeggen dat je daar niet echt terecht kunt met vragen 

over het rijden in een rolstoel. Daar weten ze eigenlijk ook niet hoe je het moet 

aanpakken als je een hellinkje op probeert te komen. Op dat punt schiet de 

hulpverlening behoorlijk tekort, vind ik.  

Niet veel later heb ik meegedaan aan een training van Kees-Jan van der Klooster. Zes 

middagen met oefeningen en telkens een uur in een andere tak van sport. Van begin 

af aan werd duidelijk dat hij zo veel mogelijk tips en handvatten wil geven. Op een 

enthousiaste, prikkelende manier. Ik voelde me eigenlijk meteen aangesproken. Bij 

zijn allereerste introductie in het leslokaaltje zat hij doodleuk op zijn achterwielen 

zijn verhaal te vertellen. Dat kan ik ook, dacht ik meteen. Twee uur later ging ik op 

mijn achterwielen het gebouw uit. Dat is precies wat Kees-Jan wil bereiken. Door te 

demonstreren wat hij allemaal nog kan, probeert hij cursisten uit te dagen om de 

handen uit de mouwen te steken en het zelf ook te proberen.  

Tijdens een van de laatste lessen nam hij ons mee de stad in. Gingen we naar het 

winkelcentrum hier in Hilversum. Huppakee, de roltrap op en af. ‘Die is gek’: ik zag 

het een paar andere cursisten denken. Maar mooi dat ik het wilde proberen. En 

natuurlijk kreeg ik het voor elkaar. Het ziet er veel ingewikkelder en gevaarlijker uit 

dan het is maar je moet je er wel voor openstellen. 

Handigheid in en met een rolstoel krijg je vooral door open te staan voor nieuwe 

trucjes. Je moet niet bang zijn. Al snel merk je dat je veel vrijer wordt in je doen en 

laten. Kijk, wie in een rolstoel zit, komt voortdurend drempels tegen. Daar kun je 



voor blijven staan. Of je kunt proberen eroverheen te komen. Die keuze is voor mij 

niet zo ingewikkeld. Dat geldt toch eigenlijk voor alles in het leven?’ 

 

 

 

 

 

 


