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Jo-ellen Schotman

weer 
meedoen
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TeksT koen van der velden  |  FoTo’s joshua rood

 A
chteloos legt Jo-ellen 
Schotman (30) het plastic 
mapje met daarin een aantal 
schroeven, sommigen zo’n 
tien centimeter lang, voor 
zich neer op de keukentafel. 
Nog niet zo lang geleden zaten 
de metalen voorwerpen, op 
het oog sterk genoeg voor het 
monteren van een stevige 

kledingkast, verzonken in haar bekken. 
Ze heeft ze bewaard voor haar kinderen, 
zegt ze, want die vinden het maar wat 
interessant. Goed, en misschien ook een 
beetje voor haarzelf, als een fysieke 
herinnering aan tijden van rampspoed. 
Of anders als motivatie voor het hard
lopen, iets wat ze een klein decennium 
geleden nooit meer dacht te kunnen.

Ooit dagdroomde ze hardop van 
deelname aan een Ironman, nadat ze er 
op internet een filmpje van had bekeken. 
Hardlopen, zwemmen en fietsen tot je 
erbij neervalt – ja, dat leek haar wel wat. 
Eén probleem: ze kon nauwelijks lopen, 
laat staan hard. Vijf meter wandelen, dat 
was het wel zo’n beetje. Als het meezat. 
Schotman was aangewezen op een 
scootmobiel, een ding dat ze hartgrondig 
verafschuwde en als het even kon liet 
staan, gefrustreerd als ze was over haar 
beperkingen, die ze weigerde te accepte
ren. Jarenlang werd ze er dagelijks mee 
geconfronteerd. 

In 2003 worstelden blijdschap en 
verwarring om voorrang wanneer 
Schotman is bevallen van haar eerste 
kindje. Een dochtertje, Noa. Een gezonde 
baby, godzijdank, maar met haar moeder 
ging het al snel minder. Hevige pijn in 
haar rug en bekken zaaiden vertwijfe
ling. Fysiek ongemak was ingecalcu
leerd, maar dit? Schotman: ‘Dit kan niet 
gezond zijn, dacht ik meteen. Ik kon niks 
meer. In het ziekenhuis zei men dat het 
erbij hoorde, dat het gewoon moest 
herstellen. Het zou vanzelf overgaan. 
Maar dat ging het maar niet. Het lichaam 
wilde niet. Ik heb geprobeerd om aan te 
sterken. Ik kocht een crosstrainer, begon 
met wandelen. Niets hielp. Zitten, lopen; 
alles deed pijn.’

Doorhobbelen, zo omschrijft 
Schotman de maanden die volgden, 

waarin doodgewoon traplopen een 
uitputtende en pijnlijke excercitie werd 
en vechten tegen depressie een dagtaak. 
Haar herstel verliep mondjesmaat, als er 
überhaupt sprake van verbetering was. 
Pas in september 2005, even voor de 
geboorte van zoontje Joy, werd de 
oorzaak van Schotmans ongemakken 
ontdekt: een vorm van bekkeninstabili
teit. Verschillende banden rondom het 
bekken waren tijdens de bevalling 
ernstig beschadigd. De vooruitzichten 
waren op dat moment somber: ze moest 
ermee leren leven. Pijnstillers werden 
dagelijkse kost.  

Toen ze later dat jaar uitgleed op de 
trap van haar huis en – met haar dochter 
op de arm – op uitgerekend haar stuitje 
naar beneden viel, verergerde haar 
situatie aanzienlijk. Schotman: ‘Ik kreeg 
thuiszorg, een bed in de woonkamer en 
belandde in een rolstoel. Heel zwaar, 
vooral op zo’n jonge leeftijd. Ik kon niet 
meer werken en ik zat de hele dag thuis. 
Op een goede dag kon ik naar de wc 
schuifelen. Het was overleven, wachten 
tot de dag weer voorbij was. Ja, ik was 
echt depressief. Laat allemaal maar 
zitten, dacht ik, het heeft toch geen zin 
meer.’ 

Pas toen haar man Ronald (35) de 
 situatie waarin zijn vrouw verkeerde 
niet meer aan kon zien en haar in een 
wanhoopspoging wakkerschudde – ‘Je 
gaat toch niet dood?’ – maakte neerslach
tigheid plaats voor een meer strijdbare 
gemoedstoestand. ‘Toen ben ik anders 
gaan denken’, zegt Schotman. ‘Inderdaad, 
dacht ik, ik kan nog steeds gewoon 

bewegen.’ Helemaal op één lijn met haar 
man zat ze niet: waar hij pleitte voor 
acceptatie, besloot zij te zoeken naar 
oplossingen – tegen beter weten in, zo 
leek op dat moment. Boeken, internet
fora, medische documentatie; alles wordt 
geraadpleegd in een obsessieve, vaak 
frustrerende want vruchteloze speur
tocht naar mogelijke revalidatie. Pas 
jaren later, in 2009, gloorde er hoop. Een 
operatie zou wel eens uitkomst kunnen 
bieden, zo blijkt na revaluatie van haar 
aandoening. Haar situatie bleek bij nader 
inzien vergelijkbaar met een gebroken 
schaambot – het bekken is extreem labiel 
geworden. 

Schotman knikt naar de schroeven 
die nog altijd voor haar op tafel liggen. 
Tijdens de eerste van een reeks operaties, 
in 2010, raakte één ervan een zenuw. 
Een bizar scenario, want de kans op een 
dergelijk ongeluk werd vooraf geschat op 
1 procent. Het goede nieuws: haar 
bekken voelde stabiel. ‘Ik werd wakker 
en dacht: yes! Ik merkte gelijk dat het 
stevig vast zat. Ik was zo blij. Maar ja, ik 
kon mijn been niet strekken, omdat die 
zenuw geraakt was.’ 

Twee jaar van complicaties, los
geraakte schroeven, een onfortuinlijke 
valpartij en vier nieuwe operaties werkte 
Schotman hortend en stotend aan haar 
herstel. Zenuwpijn of niet. ‘Ik heb 
opnieuw moeten leren lopen, als een 
kind. Voet afrollen, evenwicht bewaren, 
alles.’ Na een tijdje kon ze de trap op. 
Pijnlijk, maar volgens haar man Ronald 
een wonder om te aanschouwen. Elke 
trede voelde als een marathon. 

Bij de geBoorte van haar 
eerste kind raakte haar 
Bekken ernstig Beschadigd. 
Ze Belandde in een rolstoel 
en Zou nooit meer normaal 
kunnen lopen. nu traint  
jo-ellen schotman voor de 
marathon van rotterdam.
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Jo-ellen Schotman

Stiekem dacht ze toen al aan hardlopen. 
Waarom ook niet?  
 
Op de slaapkamer in huize Schotman in 
OudBeijerland hangt een rijtje medail
les, waarvan één op een prominente plek, 
om de hals van een beker – een cadeautje 
van haar vader. ‘Ladies Run 2013’ staat er 
op het schijfje. Een bijzonder evenement, 
een onvervalste mijlpaal. 

Toen ze op 15 februari 
2013, na haar vijfde en 
laatste operatie, voorzich
tig begon met hardlopen, 
was de Ladies Run in juni 
haar beoogde doel. 
Opbouwen was het devies: 
van vijf meter naar twintig, 
naar vijftig, honderd. 
Langzaam afkickend van 
de medicijnen, rillend en 
zwetend, werd ze sterker, 
maar het nog altijd broze 
lichaam bleef vaak achter 
bij haar geest. Soms liep de 
frustratie op, terwijl haar 
man Ronald juichend van 
ongeloof naast haar liep 
– voor buitenstaanders 
moet het een aparte 
ervaring geweest zijn.  
Schotman maakte een 
afspraak met zichzelf, 
creëerde een deadline. 
Haalde ze het bruggetje in 
de buurt van haar huis, dan 
zou ze meedoen aan de 
Ladies Run. ‘Het was 
ongeveer voor de deur, 
maar het voelde als het 
einde van de wereld. Een 
bruggetje van niks, maar 
voor mij was het de Van 
Brienenoordbrug.’ Vier 
maanden later stond ze aan 
de start, samen met haar 
schoonzusje. ‘Die kweb
belde maar door. Ik dacht 
nog: waar haalt ze de adem 
vandaan? Het was zwaar, 
maar zij hielp me erdoor
heen. Telkens als we een 
scootmobiel zagen, zei ze 
dat ik daar een jaar geleden 
nog in zat. Daar kreeg ik 

energie van. Nog steeds, als ik zo’n ding 
zie. Ik liep de vijf kilometer in 38 
minuten, maar belangrijker: ik hoorde er 
weer bij, ik was geen patiënt meer.’  

Soms, zegt ze nu, zit haar eigen 
fanatisme haar in de weg, wil ze te veel. 
Een enkele keer probeert haar man de 
boel af te remmen, maar na een tijdje 
weet hij beter. Het werkt averechts. Het 

hardlopen leert Schotman met vallen en 
opstaan, soms zelfs letterlijk. Bij een 
training, begin 2013, werd ze duizelig 
van de zuurstofschuld en viel ze om. ‘Het 
was nog maar een kilometer naar huis, ik 
dacht dat ik het wel zou halen.’ Bijgeko
men van haar val stond ze op en ging ze 
verder. ‘Als ik dat doorzettingsvermogen 
niet had gehad, was ik nooit zo ver 
gekomen. Dan had ik nu misschien nog 
in een rolstoel gezeten.’ 

Schotman pakt een handgeschreven 
lijstje met daarop de evenementen 
waaraan ze de laatste anderhalf jaar 
meedeed. Een selectie: de Vredesloop in 
Den Haag (tien kilometer), de Bruggen
loop in Rotterdam (vijftien kilometer) en 
onder het kopje ‘2014’ haar eerste halve 
marathon: de CPC Loop. 
Hoe meer ze loopt, hoe sterker haar 
lichaam wordt, zegt ze. Sinds haar laatste 
operatie verloor ze bovendien ruim 
twintig kilo. De pijn neemt af, maar is er 
soms nog wel. Als het regenachtig en 
koud is, voelt ze haar beschadigde zenuw. 
‘Het doet niet dermate pijn dat ik dit niet 
kan doen, al zouden sommige mensen 
daar misschien anders over denken. Ik 
heb de afgelopen jaren een hoge pijn
grens ontwikkeld.’ 

Schotman is dolblij met wat ze kan, 
maar het opzoeken van grenzen zorgt 
voor een nieuwe dimensie. Dat ene 
minuutje, het moet en zal eraf. Volgend 
jaar wil ze de marathon van Rotterdam 
lopen, als haar gezondheid het toelaat. 
Op haar trainingsschema staat het 
einddoel genoteerd. Week 51: marathon. 
Het plan was  dit jaar al mee te doen, 
maar een knieblessure gooide roet in het 
eten. Haar man, uitgerekend degene die 
hardlopen sinds zijn militaire dienst 
vervloekte, liep wel mee – het zorgde bij 
Schotman voor een mix van jaloezie en 
trots. Zij was het immers die hem 
inspireerde, zoals ze dat deed bij haar hele 
familie, en die van hem. Want wie het 
horen wil, vertelt ze over de geneugten 
van het hardlopen. ‘Schoenen aan en 
lopen. Zonder beperkingen. Heerlijk, die 
vrijheid.’ Pas als iets er niet meer is, weet 
je wat je mist, weet ze. ‘Voor je het weet, 
kan het voorbij zijn. Wees dankbaar voor 
je gezondheid.’ ■

‘Als ik geen 
doorzettings- 

vermogen had, 
zat ik nu nog 
steeds in een 

rolstoel’


