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INTERVIEW !

Bewegen is een cadea
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‘De handbike is de

acceptatiesleutel

geweest naar de

rolstoel.’
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Hanneke, laten we starten bij het begin. Jij mist je
linkerbeen. Hoe is dat gekomen?
In 1986 heb ik een ongeluk gehad. Ik was zestien en
zat achterop de motor bij mijn eerste vriendje. We
botsten frontaal op een touringcar. Eigenlijk was
direct na het ongeluk al duidelijk dat mijn been niet
te redden was. Ik heb zes weken in het ziekenhuis
gelegen en daarna zo’n zes maanden gerevalideerd
in Heliomare. Op mijn zeventiende kwam ik weer
thuis. 

Wat ging je doen na je revalidatie?
Natuurlijk werd ik getraind om de gewone wereld in
te gaan na mijn revalidatie. Dus ging ik verder met
een secretariaatsopleiding. Toen ik 22 was ben ik een
jaar door Australië en Nieuw-Zeeland gaan reizen.
Mijn moeder dacht dat ik na een maand netjes terug
zou komen, maar dat was niet het geval. Ik wilde niet
terug, er was zoveel te ontdekken en te zien! 

Maakte je die rondreis met of zonder prothese?
Ik startte met prothese. Maar ja, het was het goede
leven daar. Ik kwam kilo’s aan waardoor de prothese
niet meer paste. Uiteindelijk heb ik hem in een vuil-
niszak gedaan en aan mijn rugzak gehangen. Als ik
daar nu op terugkijk was dat wel bijzonder. Wat ik me
nog goed herinner was een busreis die ik maakte. Ik
moest op één been de bus in en was best moe. Ik
ben naar de chauffeur gegaan en heb hem gevraagd
het pakketje, de vuilniszak met daarin de prothese,
de bus in te slepen. Hij keek naar mij, naar mijn lege
broekspijp, daarna naar het pakketje en had ineens
door wat daarin moest zitten. Die gezichtsuitdruk-
king van die man vergeet ik niet meer.

Je reisde op één been, kreeg je veel reacties?
Zeker. Ik hoorde van wildvreemden dat ze het dapper
vonden, maar voor mij was het gewoon. Ik wilde daar
alles beleven en heb gedoken, parachute gespron-
gen en de Ayers-rock beklommen. Dat laatste was
echt een geweldige ervaring. Het duurde uren voor-
dat ik boven was. Daar aangekomen was ik in tranen
van uitputting en trots. De mensen die al op de top
stonden applaudisseren voor me. Ik realiseerde me
toen pas dat die klim behoorlijk boven mijn macht
was geweest.

Heb je na die reis nooit meer een prothese gedra-
gen?
Na de reis heb ik nog een tijdje op één been rond-
gelopen maar daarna ben ik wel weer een prothese

gaan dragen. Eerlijk is eerlijk: ik droeg hem
liever niet dan wel. En op een gegeven
moment heb ik hem in de kast gegooid. 
Ik had zoveel problemen met de pasvorm
en daardoor geen energie meer over voor
andere dingen. Uiteindelijk heb ik acht jaar
lang zonder prothese gelopen. Ik redde 
me prima totdat mijn enkel begon op te
spelen. De orthopeed die ik bezocht zei 
me dat het, om die enkel te sparen, wel
belangrijk zou zijn een prothese te gaan
dragen. Dus zo gezegd zo gedaan. Zo’n
prothese was een blok aan mijn been.
Toch ging ik door.

Je bent een doorzetter?
Ja. Uiteindelijk ontaardde die houding in
2012 in een burnout en kwam ik opnieuw
in Heliomare terecht. Na binnenkomst
daar heb ik een aantal dagen alleen maar
geslapen, ik was doodop. Ik had een paar
jaar gigantisch hard gewerkt, had een
huis gekocht in Egmond en wilde dat leef-
tijdsbestendig laten maken. Uiteindelijk heb ik 
hierover ontzettend veel gedoe gehad met de
gemeente. Vier jaar lang heb ik veel tijd en energie
gestoken in dat gevecht. 

Met die burnout kwam je in Heliomare terecht
Klopt. Het eerste dat men tegen me zei was: ‘Waar
is je rolstoel?’ Voor mij een vreemde vraag: een rol-
stoel kwam in mijn woordenboek niet voor. De reva-
lidatiearts vroeg me toen hoe ik het zonder zo’n
stoel allemaal volhield. Het antwoord was simpel:
als het te inspannend werd, dan bleef ik gewoon
thuis. Ik kwam er toen wel achter dat je jezelf dan
onnodig beperkt en dat een rolstoel dan een moge-
lijkheid biedt toch dingen te doen die je anders zou
laten. Toch bleef die stoel moeilijk te accepteren,
totdat ik in aanraking kwam met een aankoppel-
handbike. 

Een aankoppelhandbike paste bij je?
Ja, die handbike is de acceptatiesleutel geweest
naar de rolstoel. Toen ik hem eenmaal had ben ik
eerst maar eens door de duinen gaan rijden, onher-
kenbaar met een muts op en een sjaal om. Trots
postte ik na een tijdje foto’s op Facebook, die ook
terechtkwamen bij de sporttherapeuten van Helio-
mare. Zij zagen mijn enthousiasme en vroegen me
of ik eens mee wilde trainen voor de handbike-
battle. 

Hanneke Mooij mist haar linkerbeen tot boven de knie. Na een

fikse burn-out een aantal jaren geleden ontdekte ze dat sporten

haar leven kon verrijken!
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Van rolstoelhater naar handbikebattle
In eerste instantie trainde ik mee als reservedeel-
nemer, dus serieus was het niet. Maar uiteindelijk
moest ik mee naar Oostenrijk omdat er iemand was
afgehaakt. Ik ben als drie na laatste geëindigd en
heb er vijf uur en drie kwartier over gedaan; het
laatste stukje ben ik zelfs voortgesleept door mijn
buddy. Toen ik over de finish kwam was het enige
wat ik dacht: dit doe ik nooit meer! Maar diezelfde
avond in bad mijmerde ik toch stiekem heel voor-
zichtig over een paar kilo’s afvallen, stoppen met
roken, trainen en eventueel nog een keer meedoen.
En dit jaar ga ik voor de derde keer! Tja, als je iets
wilt, dan moet je ervoor gaan. Dat geldt voor het
handbiken, maar ook voor het lopen met een pro-
these die goed past. Want in 2013 heb ik een heel
goede instrumentmaker ontmoet.

Wat heeft die instrumentmaker gedaan?
Ik had al lang dezelfde instrumentmaker en ik was
zo vertrouwd met hem dat ik niet goed durfde te
zeggen dat ik de pasvorm van de prothese niet goed
vond. Na gesprekken met mijn revalidatiearts ben 
ik overstag gegaan en toch overgestapt naar een
andere instrumentmaker. Hij is voor mij de sleutel
geweest naar een ander leven omdat hij zag dat er
in mij een actieve vrouw schuilde, die niet aan bod
kwam. Dankzij een aantal gesprekken met hem ben
ik me gaan realiseren dat ik veel meer kon dan ik
dacht en voor dat inzicht ben ik hem heel dankbaar. 

Hij zorgde ervoor dat jij weer contact maakte met
het actieve deel in jou?
Zeker. Hij heeft me getriggerd om meer uit het leven
te halen. Ik kan meer dan ik ooit gedacht heb. Ik CAROLINE VAN DEN KOMMER
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blijk echt los te kunnen lopen. En dat ik dat eenen-
dertig jaar na mijn amputatie kan ervaren is een
wonder dat ik aan hem te danken heb! Dankzij de
mentale ‘schop onder mijn kont’, kan ik lopen zon-
der krukken. Ik denk nog weleens terug aan de tijd
dat ik geen prothese droeg. Ik kan me er niets meer
bij voorstellen. 

Wat betekent sport in jouw leven?
Sport heeft mijn leven verrijkt en ik voel me er
fysiek en mentaal beter door. Vooral het bewegen in
de buitenlucht is voor mij essentieel. De combinatie
van buiten zijn en actief bezig zijn, daarin schuilt
voor mij de kracht en dat doet iets met me. Bewe-
ging gecombineerd met buitenlucht, zuurstof, de
diertjes, de wind door je haren. 

Door de goede prothese, het sporten en het bewa-
ken van je grenzen is je leven veranderd?
Mentaal en fysiek ben ik een heel ander mens
geworden. Ik ben de juiste mensen tegengekomen
die me hebben getriggerd. Maar ik moet erbij zeg-
gen dat ik het natuurlijk zelf heb opgepakt. Als je
zelf niets met de tips doet, gebeurt er niets.

Welk advies zou jij anderen willen geven?
Ik wil mensen laten voelen dat bewegen goed is. Je
wordt er leniger van, je uithoudingsvermogen groeit
en het doet je fysiek en mentaal goed; je zelfver-
trouwen krijgt een boost. Dat zou ik graag door wil-
len geven. Bewegen is een cadeau aan jezelf. En al
zou ik met mijn verhaal maar één persoon in bewe-
ging kunnen brengen, dan zou dat me al enorm blij
maken! 

‘Dankzij die

mentale

“schop onder

mijn kont”

kan ik lopen

zonder 

krukken!’
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