
Burgum, 16 juni 2015

Beste mensen van de redactie,

Met veel interesse heb ik het artikel ‘OVLG brengt 30 jaar 
scoliosezorg in kaart’ gelezen. Echter moet mij wel een ding 
van het hart. De nachtbrace wordt door de heer Van Velzen 
wel in een heel negatief daglicht gesteld. En op grond van 
welke medische onderbouwing?

Bij onze dochter werd een scoliose vastgesteld van 27 gra-
den, op zesjarige leeftijd. Na een patiënten bijeenkomst te 
hebben bijgewoond in de Sint Maartenskliniek, zijn wij in 
contact gekomen met Vigo, gevestigd in de Sint Maartens-
kliniek. Zij hebben ons toen het advies gegeven om een 
nachtbrace in overweging te nemen als behandeling voor 
Marinte haar scoliose. Mede omdat ze e.e.a. wetenschap-
pelijk konden onderbouwen en je te maken hebt met zeer 

kundige instrumentenmakers, was de keus voor ons snel 
gemaakt.

Onze dochter is nu negen jaar en de scoliose is door 
de nachtbrace en oefeningen afgenomen tot 13 graden. 
Ze heeft geen last van de nachtbrace en de kwaliteit van 
leven is stukken beter dan deze zou zijn geweest met het 
dragen van een Bostonbrace gedurende 22 uur per dag. 
Dat de nachtbrace wel degelijk werkt is ook wetenschap-
pelijk onderbouwd. Het bedrijf gaat zelfs naar buitenlandse 
conferenties om de nachtbrace aan te bevelen c.q. onder 
de aandacht te brengen. Een en ander wordt hierbij onder-
bouwd door meerdere jaren van onderzoek. Ik vind het zeker 
niet correct dat de nachtbrace in dit artikel zo een zijdig 
wordt belicht.
Ook wat betreft het doen van gerichte oefeningen ter pre-
ventie van het toenemen van de scoliosebocht, hebben wij 
hele positieve ervaringen met de Scoliosis Care Clinic in 
Zwolle.

Marinte haar rugspieren worden nu zodanig versterkt dat zij 
een betere houding aanneemt en zij wel degelijk baat heeft 
bij deze oefeningen. Ook om haar longinhoud te vergroten 
doet zij oefeningen, maar wel aangepast op kindniveau. Dit 
kunnen wij zeker ook aanraden. Ons advies: denk zelf ook 
mee en laat je goed informeren. Zeker als het op zo’n jonge 
leeftijd wordt ontdekt. Ontwikkelingen gaan altijd door!!

Mijn rechtvaardigheidsgevoel heeft mij doen besluiten om 
te reageren op dit artikel. Ik zou het dan ook niet kunnen 
waarderen als u deze aanvullende informatie achterwege 
zou laten. Hoe fijn is het toch om ervaringen uit te kunnen 
wisselen? Mocht u dit artikel niet willen plaatsen dan bent 
u aan ons verplicht om e.e.a. goed te kunnen onderbouwen. 
Het gaat mij echt aan het hart, want ook wij hebben een hele 
lange en intensieve periode van onderzoeken, twijfel, onze-
kerheid, onwetendheid achter de rug. Alles wat zou kunnen 
bijdragen aan het ondergaan van een juiste behandeling 
moet je een ander gunnen. Zoals wij ook uit ervaring weten.

Ik zie uw reactie dan ook met belangstelling  te gemoet. En ja, 
wij zijn lid van uw vereniging met de insteek om zo eerlijk 
mogelijk van informatie te worden voorzien. En ervaringen 
met anderen te kunnen delen.

Met vriendelijke groet,

Fam. T. van Dijk, Friesland

De brievenbus
Nachtbrace bij behandeling scoliose
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Ingezonden

De Charleston nachtbrace



Beste familie Van Dijk,

Dank voor uw reactie op het stuk in de 
vorige Wervelingen. Wij vinden het erg 
prettig dat u zulke goede ervaring heeft 
met de nachtbrace.

Er zijn bracebehandelingen in veel ver-
schillende vormen. In het OLVG passen 
wij de Boston brace toe, maar er zijn 
meer dan 15 verschillende soorten 
braces waaronder ook de Charleston of 
Providence nachtbraces. Ondanks dat 
er al 400 jaar braces worden voorge-
schreven voor scoliose, is er nog steeds 
veel discussie bij artsen onderling over 
de bracebehandeling. In 2013 heeft 
dr. Weinstein pas met het gerandomi-
seerde deel van zijn studie (waarbij een 
loting beslist wat voor behandeling het 
kind krijgt) voor het eerst onomstote-
lijk aangetoond dat een brace bij een 
deel van de  patiënten doet wat ervan 
verwacht wordt: het voorkomen van 
verergering van de scoliose en een 
operatie. Helaas werken braces niet bij 
alle kinderen. Waarom dit zo is weten 
we nog niet exact. De resultaten van 
Dr Weinstein, en ook van een ander 
onderzoek van dr. Katz, tonen echter 
wel aan dat het effect sterk gecor-
releerd is aan het aantal uren dat de 
brace gedragen wordt. Omdat deze 
studie met Boston braces zijn gedaan 
en wij hier veel ervaring mee hebben, 
zijn wij momenteel voorstanders van 
deze brace. Er zijn daarnaast vele stu-
dies gedaan die suggereren dat andere 
braces ook helpen. Bij veel van deze 
studies is het bewijs echter nog niet 
waterdicht. Er kunnen bijvoorbeeld nog 
kanttekeningen geplaatst worden bij de 
opzet van het onderzoek die de resul-
taten kunnen hebben beïnvloed.

Omdat Dr. Weinstein en Dr Katz aan-
tonen dat het effect van de bracebe-
handeling sterk gecorreleerd is aan 
de draaguren, denken wij dat het goed 

is dat de nachtbrace niet standaard 
worden voor geschreven maar alleen 
bij specifieke kinderen. De nachtbrace 
werkt echter wel volgens een ander 
principe dan de Boston brace. Er zijn 
kinderen waarbij er een indicatie is 
voor een nachtbrace. Het blijft alleen 
wel belangrijk dat de kinderen die deze 
nachtbrace krijgen onder controle 
blijven in het ziekenhuis. Wij beseffen 
goed dat een bracebehandeling zeer 
ingrijpend is voor een kind. Zeker bij 
uw dochter die op haar 6e jaar al een 
scoliose had. Omdat de brace tot het 
einde van de groei gedragen moet 
worden, begrijpen wij dat bij haar een 
nachtbrace is voorgesteld. Dit is minder 
ingrijpend voor de lange tijd dat uw 
dochter de brace nog moet dragen.

Ook zijn er steeds meer aanwijzin-

gen dat gerichte oefeningen (Schroth 
therapie) onder begeleiding van een 
gespecialiseerde fysiotherapeut kan 
helpen de toename van de bocht te 
voorkomen. Omdat het aantal Schroth 
therapeuten momenteel nog beperkt is 
in Nederland is hier recent een oplei-
ding voor gestart. Hierdoor kan deze 
therapie gelukkig in de toekomst op 
meerdere plaatsen worden gegeven en 
kan de scoliosezorg in Nederland ver-
beterd worden. Over deze ontwikkeling 
zijn wij erg enthousiast. Er zijn studies 
die suggereren dat deze therapie het 
aantal uren dat een brace gedragen 
moet worden, kan verminderen. Omdat 
ook bij deze studies kanttekeningen 
zijn te plaatsen, denken wij dat het 
goed is hier in de toekomst nog verder 
onderzoek naar te doen.

Wij zijn het helemaal met u eens dat 
er altijd innovatief onderzoek moet 
worden gedaan. Vandaar dat het in het 
OLVG meerdere studies naar brace-
behandeling lopen. Hierbij proberen 
wij de bracebehandeling te verbeteren, 
waarbij wij ons momenteel focussen 
op de Boston brace. Vandaar het stuk 
in Wervelingen over het onderzoek dat 
momenteel plaatsvindt.

Het wetenschappelijk bewijs dat er 
momenteel is voor de nachtbrace ken-
nen wij. Momenteel is de nachtbrace 
niet onze eerste keuze in de behande-
ling, omdat de recente studies laten 
zien dat de effectiviteit van de brace 
gecorreleerd is aan het aantal draagu-
ren. Wij zullen het onderzoek over de 
nachtbrace zeker blijven volgen omdat 
we ook graag verder blijven leren voor 
de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Mark Altena en Diederik Kempen,
(orthopedisch chirurgen OLVG)

Reactie orthopeden Onze Lieve Vrouwe Gasthuis  
op de e-mail van de familie Van Dijk
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De Boston nachtbrace van Basko 
Healthcare


