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Algemene gegevens ziekenhuis (volgens opgave ziekenhuis)
Naam:
Amsterdam UMC – Locatie VUmc
Adres:
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
Website:
https://www.vumc.nl/afdelingen/orthopedie
Scoliose specialisatie
Idiopathisch:
Congenitaal:
Degeneratief:
Neuromusculair:
Hyperkyfose:

ja
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Samenstelling scoliose behandelteam
Orthopedisch chirurgen:
Prof. dr. B.J. van Royen
Drs. A. Stadhouder
Physician assistent:
nee
Psycholoog/orthopedagoog:
consulent
Fysiotherapeut/oefentherapeut: Veronique Schaaf, kinderfysiotherapeut
Instrumentmaker/orthesist:
Arthur Arets, Instrumentmaker Leuk Orthopedie
Jan Cees Reijnders, gipsverbandmeester OTC, RN
Overige:

Drs. R.E. Feller, neurochirurg
Dr. H.I. Berends – van Genderen, Intraoperatieve Neuromonitoring
Dr. H.L. Journee, Intraoperatieve Neuromonitoring
Dr. A.A, Gouw, Neuroloog, KNF

Kwaliteitscriteria (volgens opgave ziekenhuis)
• Röntgendiagnostiek vindt plaats conform een schriftelijk protocol.
• Behandeling volgens Algemeen diagnose- en behandelschema, gebaseerd
op het Stroomdiagram Idiopathische Scoliose.
• Van alle patiënten is een individueel behandelplan aanwezig. In elk
individueel behandelplan staat de naam van de hoofdbehandelaar.
• Op de afdeling is schriftelijke informatie over scoliose aanwezig met daarin
ook een verwijzing naar de Vereniging van scoliosepatiënten voor meer
informatie.
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• Conservatieve behandeling: oefentherapie, het aanmeten en de
begeleiding bij het dragen van een brace geschiedt conform een
vastgelegde procedure. Schriftelijk wenprogramma voor dragen van
een brace is niet aanwezig. Er bestaat geen mogelijkheid van opname
in ziekenhuis voor een wenprogramma voor het dragen van een brace.
• Aantal aangemeten braces per instrumentmaker/orthesist per jaar:

±65

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

<6 maanden

• De wachttijd voor een scolioseoperatie bedroeg per 31-12-2017:

12 maanden

• In 2016 en 2017 werden 65 scoliose operaties uitgevoerd in het
Amsterdam UMC v/h VUmc.
• Tijdens een scolioseoperatie wordt neuromonitoring toegepast.
• Het Amsterdam UMC biedt, indien nodig, support in het regelen van
extramurale zorg na een operatie.
• Het Amsterdam UMC kent een speciaal scoliose spreekuur waarin de
verschillende disciplines/specialismen aanwezig zijn. Een psycholoog maakt
deel uit van het team.
• Aantal scoliosepatiënten onder behandeling per chirurg/per jaar:

>100

• Aantal operaties uitgevoerd per chirurg per jaar:

30-40

• Het ziekenhuis is opgenomen in de Dutch Spine Surgery Registry.
• Op de website van het ziekenhuis is uitgebreid informatie opgenomen over
de behandeling van scoliose.
• Het ziekenhuis levert een bijdrage aan de opleiding wervelkolomchirurgie
c.q. scoliosechirurgie.
• Op de website van het ziekenhuis staan resultaten vermeld van onderzoek
op het gebied van coliose.
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