
Opleiding tot Schroth-therapeut 
nu ook in Nederland

“ De functionaliteit van de driedimensionale behandelmethode maakt deze 
therapie zeer geschikt voor scoliosepatiënten”

DOOR ANJA AKKERMANS

Wat is de juiste methode 
om scoliosepatiënten te be-
handelen? In de 32 jaar dat 
Jan van de Braak als fysio-
therapeut verbonden is aan 
de Sint Maartenskliniek is 
er zijns inziens weinig visie 
ontwikkeld op het gebied van 
het fysio- en oefentherapeu-
tisch behandelen bij scolio-
se. Er zijn fysio- en oefen-
therapeuten die symmetrisch 
 behandelen, anderen behan-
delen asymmetrisch.
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Thema

Katharina Schroth, grondlegger 
Schroth-therapie
De Schroth-therapie is een oefen-
therapie die zich richt op een drie-
dimensionale verandering van de 
wervelkolom. Het doel is de wervel-
kolom corrigeren, voorkomen, redu-
ceren en/of afremmen van scoliose, 
voorkomen of verminderen van pijn-
klachten, houdingsverandering en 
een cosmetische verbetering. Daartoe 
worden patiënten getraind in het doen 
van de juiste oefeningen om spieren te 
versterken.

De methode is begin vorige eeuw ont-
wikkeld door Katharina Schroth (1894-
1985), zelf scoliosepatiënte. Hoewel de 
methode wereldwijd al een eeuw toe-
gepast wordt, is Nederland pas begin 

deze eeuw aangehaakt. Van de Braak 
is in 2008 in aanraking gekomen 
met deze methode en was meteen 
enthousiast om Schroth toe te passen. 
In Nederland behoort hij daarmee tot 
de pioniers. 

Waarom wordt de methode Schroth 
pas zo kort in Nederland toegepast?
Een antwoord weet Van de Braak zo 
een twee drie niet te geven op deze 
vraag. Hij vermoedt dat het de kri-
tische geest van de Nederlander is, 
die daarin een rol heeft gespeeld. 

Nu er langzaam aan meer en beter 
onderbouwde publicaties beschikbaar 
komen, waaruit blijkt dat deze methode 
goede resultaten geeft, staat Nederland 
meer open voor toepassing ervan.

Wat maakt de Schrothmethode beter 
dan andere methodes?
Voor Van de Braak is er één alles-
omvattend antwoord: de functionaliteit 
van de driedimensionale behandeling. 
Vroeger werden onder andere niet- 
functionele therapieën toegepast (bij-
voorbeeld kruipen). Andere behande-
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lingen waren slechts tweedimensionaal 
(bijvoorbeeld de side-shift), een goede 
methode om een bocht te bestrijden. 
Scoliose is echter een driedimensio-
nale afwijking en dient als zodanig 
aangepakt te worden. Bij de Schroth-
methode worden de holle en bolle kant, 
de zijwaartse deviatie (afwijking) en de 
rotatie aangepakt. Alle dimensies wor-
den beïnvloed zodat je kunt corrigeren. 
De oefeningen, en houdingen, zijn goed 
toe te passen in het dagelijks leven in 
stand en zit. Het doel is uit de bocht 
blijven, oftewel uit de ‘comfortzone’. 

Is er in de behandeling iets veranderd 
in de eeuw dat Schroth toegepast 
wordt?
Sommige oefeningen zijn nog steeds 
actueel, maar veel zijn er veranderd; ze 
zijn specifieker geworden, meer gericht 
op bepaalde vormen van scoliose. Voor 
iedere patiënt wordt een individueel 
behandelplan opgesteld. De patiënten 
van Van de Braak bestaan zowel uit 
jongeren als uit ouderen. Bij jongeren 
ligt de nadruk op recht(er) worden en 
op progressie van de bocht tegengaan. 
Jongeren traint Jan eenmaal per week 
tot het einde van hun groei. Bij ouderen 
zijn er vaker pijnklachten. Het doel bij 
hun behandeling is stabiliteit creëren 
door rompspiertraining en correctie-
oefeningen. Door het versterken van 
het spierkorset krijgen mensen meer 
controle over hun wervelkolom en 
daardoor een betere houding. Pijn-
klachten worden daardoor minder. Het 
komt zelfs voor dat mensen ‘groeien’. 
Een lengteverschil van twee tot drie 
centimeter komt voor.

Hoe houden mensen de oefeningen 
vol?
Door oefenen en trainen moeten de 
houdingen inslijten. Als men het belang 
van de therapie inziet en vermindering 
van pijnklachten bemerkt, blijft men 
gemotiveerd. Jongeren hebben meestal 
geen pijnklachten. Aan hen legt Van de 
Braak altijd duidelijk uit wat scoliose is 
en wat het met het lijf doet. Hij doet dat 
met behulp van twee spiegels, zodat 
de jongeren zelf zien wat er gebeurt als 
ze een bepaalde houding aannemen. 
Die confrontatie maakt hen bewust van 
hun houding en de invloed die ze zelf 
daarop kunnen uitoefenen. Dat geeft ze 
een kick en is dus de beste motivatie.

Het blijkt dat door het geven van 
namen aan houdingen deze beter te 
onthouden zijn en makkelijker worden 
uitgevoerd. Een voorbeeld is ‘Frog in 
the pond’ (aan Nederlandse vertaling 
wordt gewerkt). Door het benoemen 
van de houding is er een ‘o ja’ moment 
en neemt men automatisch de juiste 
houding aan.
Uiteraard kan niemand controleren of 
oefeningen worden gedaan. De disci-
pline moeten mensen zelf opbrengen. 
Van de Braak pleit er wel voor om pa-
tiënten met een zekere regelmaat terug 
te zien en te controleren. Enerzijds om 
te kijken of oefeningen nog op de juiste 
manier gedaan worden, anderzijds om 
ze gemotiveerd te houden.

Is er iets te bereiken bij mensen met 
een vastgezette rug?
Na minimaal zes maanden, afhankelijk 
van een röntgenfoto en na advies van 
een arts, wordt therapie opgestart. Als 
er sprake is van een tweede bocht die 
dan niet geopereerd is, maar uit balans 
is, wordt daaraan gewerkt, vaak met 
Schroth. Als de wervelkolom stabiel is 
en er bijvoorbeeld sprake is van een 
slechte conditie, dan werkt men daar 
aan. 

Wat doet Schroth op de lange termijn?
Het is in eerste instantie afhanke-
lijk van hoe goed men blijft trainen. 
De resultaten lijken dan goed te zijn, 
hoewel er geen onderzoeksgegevens 
beschikbaar zijn. Van de Braak zou 
graag meedoen aan onderzoek met 
meerdere centra om de effecten te 
kunnen meten van resultaten van 
verschillende behandelmethodes om 
ze te kunnen vergelijken en daarin de 
ervaring van patiënt en behandelaar 
meenemen. Hij wil zich toetsbaar 
opstellen omdat hij er van overtuigd is 
dat Schroth een goede methode is.

Op verzoek van de Vereniging van 
scoliosepatiënten is een werkgroep van 
drie fysiotherapeuten samengesteld 
die gaat bewerkstelligen dat oefen- en 
fysiotherapeuten zoveel mogelijk op 
dezelfde manier gaan behandelen. 
Deze werkgroep pleit voor ‘Scoliose 
Specifieke Oefentherapie’ zoals de 
methode Schroth, omdat dat op dit 
moment het best onderbouwd is in 
de wereld. De hoogste prioriteit van 

de werkgroep ligt bij het opleiden van 
zoveel mogelijk therapeuten in Neder-
land. Deze therapeuten vormen dan 
een netwerk, waar patiënten overal in 
Nederland dezelfde therapie kunnen 
volgen. Van dit netwerk kunnen profes-
sionals en patiënten gebruik maken.
 
In Nederland is onlangs de eerste cur-
sus Schroth afgerond voor fysio- en 
oefentherapeuten. In oktober start een 
nieuwe cursus en Van de Braak zal 
daar als instructeur in opleiding aan 
deelnemen. Vanaf volgend jaar gaat hij 
de cursussen in Nederland zelf verzor-
gen. Het doel is zoveel mogelijk fysio- 
en oefentherapeuten die met scoliose-
patiënten werken deze methode te 
leren. 

Jan van de Braak:
“We hadden afgelopen week de afron-
ding van de eerste scoliosecursus en 
hadden daar tweemaal acht meiden 
van veertien tot zestien jaar. Het was 
leuk om te zien dat ze op een gegeven 
moment aan tafel moesten gaan zit-
ten in de ‘Wipe your neighbour of the 
table’- houding. Drie meiden kregen 
een andere oefening. De rest bleef 
gewoon zo zitten en ze hielden gezellig 
een praatje met elkaar. Het feit dat ze 
weten dat ze zo op een relatief eenvou-
dige manier ‘uit de bocht’ kunnen blij-
ven, maakt dat ze het op andere plek-
ken ook gaan doen. En dat is wat je wil 
bereiken: het zoveel mogelijk vermijden 
van de scoliotische houding.”

Schroth-oefening aan het wandrek


