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Algemene gegevens ziekenhuis (volgens opgave ziekenhuis)
Naam: Universitair Medisch Centrum Utrecht
Adres: Heidelberglaan 100 
Website: www.umcutrecht.nl

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

Samenstelling scoliose behandelteam
Orthopedisch chirurgen: Prof. dr. R.M. Castelein
 Prof. dr. F.C. Öner
 Dr. M.C. Kruyt
 Dr. J.J. Verlaan

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
 vastgelegde 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.

• Aantal aangemeten braces per instrumentmaker/orthesist per jaar: 15

• Nabehandeling, controle en begeleiding voor het dragen van een brace
 verloopt conform een individueel behandelplan. 
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• Wachtti  jd voor conservati eve behandeling:   geen

• De wachtti  jd voor een scolioseoperati e bedroeg per 31-12-2017: 4 tot 5 maanden

• Aantal scoliose operati es uitgevoerd per jaar: 125

• Tijdens een scolioseoperati e wordt neuromonitoring toegepast.

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

• Het UMC Utrecht kent een speciaal scoliose spreekuur waarin de
 verschillende disciplines/specialismen aanwezig zijn. Een psycholoog
 is geen lid van het scolioseteam.  

• Aantal scoliosepati ënten onder behandeling per chirurg/per jaar:  300

• 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.

• 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 scoliose.


