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Algemene gegevens ziekenhuis (volgens opgave ziekenhuis)
Naam: OLVG
Adres: Oosterpark 9 Amsterdam
Website: www.olvg.nl

Scoliose specialisati e
Idiopathisch: ja
Congenitaal: ja
Degenerati ef: ja
Neuromusculair: nee
Hyperkyfose: ja

Samenstelling scoliose behandelteam
Orthopedisch chirurgen: Diederik Kempen
 Mark Altena 

Physician assistent:  Micheline van der Hulst 
Psycholoog/orthopedagoog:  Antoinett e Berkelbach
Fysiotherapeut/oefentherapeut: Marijke Cieremans en Anouk Verhoeve
Instrumentmaker/orthesist: Thijs Kersten

Aan het behandelteam zijn ook twee (vaste) pedagogisch medewerkers verbonden.

Kwaliteitscriteria (volgens opgave ziekenhuis)
• Röntgendiagnosti ek vindt plaats conform een schrift elijk protocol.

• Behandeling volgens Algemeen diagnose- en behandelschema, gebaseerd
 op het Stroomdiagram Idiopathische Scoliose.

• Van alle pati ënten is een individueel behandelplan aanwezig. In elk
 individueel behandelplan staat de naam van de hoofdbehandelaar. 

• Op de afdeling is schrift elijke informati e over scoliose aanwezig met daarin
 ook een verwijzing  naar de Vereniging van scoliosepati ënten voor meer
 informati e.

• Conservati eve behandeling: oefentherapie, het aanmeten en de
 begeleiding bij het dragen van een brace geschiedt conform een vast-
 gelegde procedure. Schrift elijk wenprogramma voor dragen van een brace
 is aanwezig. Er bestaat de mogelijkheid van opname in ziekenhuis voor
 een wenprogramma voor het dragen van een brace. Deze opname duurt
 maximaal 5 dagen.
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• Aantal aangemeten braces per instrumentmaker/orthesist per jaar: ±50

• Nabehandeling, controle en begeleiding voor het dragen van een brace
 verloopt conform een individueel behandelplan. 

• Het ziekenhuis kent geen wachtti  jd voor conservati eve behandeling van
 scoliose.

• De wachtti  jd voor een scolioseoperati e bedroeg per 31-12-2016:  2 maanden

• In 2016 werden 37 scoliose operati es uitgevoerd in het OLVG.

• Tijdens een scolioseoperati e wordt neuromonitoring toegepast.

• Het OLVG biedt, indien nodig, support in het regelen van extramurale zorg
 na een operati e.

• Het OLVG kent een speciaal scoliose spreekuur waarin de verschillende
 disciplines/specialismen aanwezig zijn. Een psycholoog maakt deel uit
 van het team. 

• Aantal scoliosepati ënten onder behandeling per chirurg/per jaar:  500

• Aantal pati ënten per fysiotherapeut gezien ti jdens scoliosespreekuur : ±250

• Het ziekenhuis is opgenomen in de Dutch Spine Surgery Registry.

• Op de website van het ziekenhuis is uitgebreid informati e opgenomen
 over de behandeling van scoliose.


