
Lotte, jij had reuma. Wanneer kreeg jij deze
diagnose en hoe is die tot stand gekomen?
Toen ik 16 was kreeg ik last van mijn knie. Ik
volleybalde destijds op hoog niveau, dus
natuurlijk werd er eerst aan een sportblessure
gedacht. Mijn knie was vooral dik en zeurderig
en had wel wat weg van miniscusklachten. Die
klachten gingen maar niet weg waardoor er
werd besloten een kijkoperatie te doen. Daar
konden ze wel wat beschadigingen aan de
miniscus zien, maar niet dusdanig dat er nou
echt iets mee aan de hand was en of de
beschadigingen van nu waren of dat het er al
een tijdje zat. Wat ze wel konden zien was dat
er veel ontsteking te zien was. Dat hebben ze
schoongespoeld, om de reactie weg te halen.
De verwachting was dat mijn knie na ongeveer
6 weken weer hersteld zou zijn. Dat bleek
helaas niet helemaal het geval. Mijn knie was
nog steeds zeurderig en dik. Toen moesten we
dus verder gaan kijken, want waar komen
deze klachten vandaan? 

Een eigenwijze weg naar
klachtenvrij met ....

Lotte Gerland

In haar tienerjaren, toen Lotte hard werkte aan haar
sportcarrière als volleybalster, ontdekte zij dat ze reuma
had. Vastberaden om op hoog niveau te kunnen blijven
spelen probeerde zij verschillende dingen om reuma de
baas te blijven. Hoewel zij uiteindelijk volleybal heeft
moeten opgeven is het haar gelukt om klachtenvrij te
worden, en hoe!

@whatsyourstory_nl

www.whatsyourstory.nl

Ben je nieuwsgierig geworden naar de rest
van het verhaal van Lotte? Luister dan het
hele interview gratis via de Eigenwijs
gezond podcast op Spotify of Apple
Podcasts.

Pas toen ging er een belletje rinkelen, ook bij
mijn ouders. Als peuter heb ik namelijk
jeugdreuma gehad. Door dit besef ben ik naar
de reumatoloog gegaan en heeft hij de
diagnose vastgesteld a.d.h.v. bloedtesten het
de klachten die ik had.

Wat ging je toen doen?
Mijn eerste vraag was meteen "wanneer kan ik
weer volleyballen?" Waarop de arts zei dat ik
eerst maar eens moest zorgen dat ik in het
dagelijks leven weer kon funcioneren. En ik
dacht echt... hoezo? Ik zit hier met één doel,
namelijk ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk
die sporthal weer in kan. Ik had nog echt
oogkleppen op en had de droom om in het
Nederlands team te komen en ooit naar de
olympische spelen te gaan. Vervolgens ben ik
heel veel gaan trainen met de fysio en zorgen
dat ik weer superfit werd. Ik ben nog nooit zo
fit geweest als aan het eind van die zomer,
maar natuurlijk ging dit met vallen en opstaan
qua klachten...
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