
Na een kort welkom door Toine van der 
Sanden, voorzitter van de Vereniging 
van scoliosepatiënten, volgden er eerst 
twee presentaties over de dagelijkse 
praktijk van de behandeling en bege-
leiding van EMB kinderen met scoliose 
en het gebruik van een zitorthese 
om deze kinderen meer zitcomfort 
te bieden. Na de pauze volgden nog 
twee presentaties over de (operatieve) 
behandeling van EMB-kinderen en de 
post-operatieve behandeling door de 
kinderfysiotherapeut.
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Voorlichting

De behandeling van scoliose 
bij EMB-kinderen
DOOR MOSKA HASSANZAI

Zaterdag 7 november 2015 
vond een themamiddag 
plaats in het Wilhelmina Kin-
derziekenhuis in Utrecht over 
de ‘behandeling van scoliose 
bij ernstig meervoudig be-
perkte kinderen’, georgani-
seerd door de Vereniging van 
scoliosepatiënten.

Dr. M.C. Kruyt

Behandeling en begeleiding van EMB-kinderen met scoliose
Erna de Leeuw, fysiotherapeute bij Kinderdagcentrum De Blauwe Vogel in Soest 

Het paramedisch team van De Blauwe 
Vogel heeft een richtlijn opgesteld over 
de observatie en behandeling van een 
scoliose bij EMB-kinderen. 75% van de 
EMB-kinderen van De Blauwe Vogel 
heeft in meer of mindere mate scolio-
se. Bij EMB-kinderen kan de scoliose 
verschillende oorzaken hebben. Vaak 
is een neurologische afwijking, in com-
binatie met een verstoring in de balans 
tussen spierspanning en motorische 
vaardigheden, de oorzaak. 

Herkennen van een scoliose
Met een aantal houdingen van het kind 
kan een mogelijke scoliose herkend 
worden: de stand van het hoofd waarbij 
het hoofd naar één kant hangt (hoofd-
steun staat niet in het midden afgesteld), 
asymmetrie van de schouders, rotatie-
voorkeur naar één zijde, bekkenscheef-
stand, vorm van de rug in de tilzak en 
een gibbus bij buiging van de romp. 

Therapeutische mogelijkheden
Het is niet aangetoond dat oefen-
therapie verergering van een scoliose 
beïnvloedt of scoliose kan voorkomen. 
Het ontwikkelen en volhouden van 
motorische vaardigheden draagt wel 
bij aan het welzijn van een kind. Bij de 
behandeling worden de spieren rond 
de wervelkolom zoveel mogelijk geac-
tiveerd en getracht naar afwisseling in 
houding en beweging te komen. 

Er is fysiotherapie mogelijk voor een 
kind met scoliose met gebruik making 
van verschillende hulpmiddelen zoals 
de statafel, rugrola en de Soft Body 
Jacket. De statafel ondersteunt het 
staan van een kind en is er ook voor 
allerlei andere therapeutische doelein-
den zoals stimulatie van de spijsverte-
ring, bloedsomloop, staan en strekken. 

In een rugrola bevindt een kind zich 
in lighouding op een houten onderstel 
met een kussen er op. Het kind kan 
zichzelf afzetten met zijn voeten en 
zich zo voortbewegen, dit vergroot 
tevens de belevingswereld van een 
kind. Een Soft Body Jacket (SBJ) is een 
flexibel korset en zorgt voor energie-
besparing bij het zitten (vooral handig 
tijdens de meestal lange taxiritten van 
school naar huis). Veel EMB-kinderen 
hebben zwakke spieren en zichzelf 
in een bepaalde positie houden kost 
energie. Een SBJ helpt bij het meer 
rechtop en in evenwicht zitten. Er kle-
ven ook nadelen aan het gebruik van 
een SBJ, zoals ademhalingsproblemen 
en reflux doordat het korset op de 
ribben drukt. Verder is er regelmatig 
bezoek aan de instrumentenmaker 
nodig, wat een onderneming op zich 
kan zijn. Een ander nadeel is dat 
mobiliteit en fysieke activiteit worden 
beperkt. Dit kan zich uiten in verlies 
van spiersterkte. 
In de behandeling wordt verder 
getracht de invloed van de zwaarte-
kracht te verminderen door vaker een 
lighouding aan te houden. Dit kan 
middels een ligorthese, het verkan-
telen van een rolstoel tot maximaal 
30-40 graden, actief zitten op geleide 
van vermoeidheid en stoppen met het 
gebruik van een sta-orthese bij niet 
actief (meer) opstrekken. 
Na de eerste groei is soms ook een 
operatieve behandeling een mogelijk-
heid. 

Op http://www.amerpoort.nl/
over-amerpoort/publicaties/brochures.
html is de folder beschikbaar over 
de richtlijnen voor het observeren 
en behandelen van een scoliose bij 
EMB-kinderen.
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Zitorthese in de rolstoel
Mark Huisman, bewegingstechnoloog en orthesetechnicus bij Ortho Innovatief

Als de spierkracht afneemt dan ver-
dwijnt de zitbalans. Een zitorthese in 
een rolstoel vangt het hele lichaam (of 
voor een groot deel) op in zithouding. 
Het doel van een zitorthese is een sta-
biele zithouding, correctie van de sco-
liose en het bereiken van symmetrie. 

Bij het maken van een zitorthese gaat 
het om de verhouding tussen sturen 
en compenseren. Door verminderde 
spierkracht zal de wervelkolom schever 

gaan staan. Dit wordt op zijn beurt 
weer verergerd door de zwaartekracht. 
Met een orthese probeert men zoveel 
mogelijk de wervelkolom te ‘sturen’ 
naar een rechte houding. 

Bij het aanmeten van een zitorthese 
wordt het kind eerst in lighouding 
geplaatst zodat de zwaartekracht is 
uitgeschakeld. Hierbij wordt er naar 
verschillende houdingen gekeken. 
Bijvoorbeeld of het bekken en de 

schouders op één lijn liggen, hoe het 
bovenste gedeelte van de wervelkolom 
zich beweegt, de mobiliteit van de knie-
en, heupen en onderrug. De rugligging 
wordt vertaald naar zitten middels een 
passtoel, waarbij de bovenbeenlengte 
en zitdiepte van belang is. 
De kernboodschap van deze presen-
tatie was dat het vooral heel belangrijk 
is dat er eerst goed onderzoek wordt 
gedaan naar de houding van een kind 
voordat een zitorthese wordt gemaakt. 

Scoliose als gevolg van een neuromusculaire aandoening
Moyo Kruyt, orthopedisch chirurg in het UMC Utrecht

Bij neuromusculaire aandoeningen 
wordt vaak scoliose gezien, hierbij 
vormen kinderen met de ziekte van 
Duchenne de grootste groep. 

Behandeling zolang bocht  
<30 graden is
Een afwachtende houding wordt 
aangenomen bij deze groep. Er kan 
eventueel gekozen worden voor fysio-
therapie. Verder kunnen er aanpassin-
gen in de rolstoel worden aangebracht 
en soms wordt een korset of brace 
gedragen. De behandeling in deze 
groep is vooral gericht op het comfort 
van het kind. 

Bij toenemende bochten >40 graden 
en >12 jaar
Operatieve correctie is bij deze groep 
een goede optie, er is minimale groei 
en de rug is nog voldoende soepel. 
Dit is echter een hele zware ingreep 
met mogelijke complicaties zoals 
wondinfecties en obstipatie. Een ande-
re methode is de minimale invasieve 
techniek. Hierbij wordt de rug niet 
helemaal opengemaakt en is er min-
der spier- en weefselschade. De huid 
wordt geopend en via steekgaten 
achter de spieren langs worden er 
schroeven met een geleidedraad in-
gebracht. Vervolgens wordt een staaf 

tegenover de schroeven ingebracht 
en worden de schroeven naar de staaf 
getrokken, hierbij zie je al een grote 
correctie. Er zijn inmiddels 40 patiën-
ten  behandeld en het geeft een grotere 
correctie dan van tevoren werd ver-
wacht (meer dan 50%). Er is minimaal 
bloedverlies en er zijn geen problemen 
op de lange termijn. Hoewel er, zeker 
in het begin, technische complicaties 
kunnen zijn. 

Behandeling bij grote bochten in 
de groei 
Deze groep vormt een groot probleem, 
maar is gelukkig ook zeldzaam. Hierbij 

De sprekers hebben de volle aandacht van het publiek in de zaal
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staat men voor een moeilijke keuze; 
namelijk de rug en bocht laten groeien 
of de rug vastzetten en steeds weer 
verlengen (groeisysteem). Bij elke 
verlenging van het groeisysteem is er 
dan weer een operatie nodig. Maar juist 

EMB-kinderen hebben hier vaak niet de 
conditie voor. 
Een nieuw alternatief is de ‘MAGEC’. 
Hierbij wordt een magnetisch verleng-
bare staaf in de rug geplaatst die op 
afstand door de huid aangestuurd kan 

worden. Aan de binnenkant van de 
staaf zit een magneet die de staaf kan 
uitduwen. Er zijn inmiddels zeven pati-
enten behandeld die elke drie maan-
den op de poli komen om de staaf te 
laten verlengen vanwege de groei.

Peri-operatieve kinderfysiotherapie bij niet-idiopatische scoliose
Bart Bartels, kinderfysiotherapeut in het UMC Utrecht

Het zorgpad bestaat eerst uit een in-
dicatiestelling voor een operatie door 
een orthopedisch chirurg. Zes weken 
voor de opname vindt er een pre-ope-
ratieve beoordeling plaats door een 
kinderfysiotherapeut van het WKZ. 
Vervolgens vindt de opname plaats en 
erna het ontslag en herstelperiode. 

Pre-operatieve beoordeling door een 
kinderfysiotherapeut
Zes weken voor de opname wordt een 
kind poliklinisch gezien. Deze tijdsperi-
ode is genomen zodat er nog voldoen-
de tijd is voor eventuele trainingen, het 
regelen van hulpmiddelen en nadenken 
over het vervolgtraject na de operatie 
in eventueel een revalidatiecentrum. 

Het fysiek functioneren wordt beoor-
deeld zodat het uitgangsniveau duidelijk 
is en er een verwachtingspatroon kan 

worden geschetst van het verloop na de 
operatie. De motoriek, het ambulantie-
niveau en het gebruik van hulpmiddelen 
en spierkracht worden beoordeeld. 
Verder wordt de status van de longen 
beoordeeld, hierbij is de hoestkracht van 
belang. Het is belangrijk om te weten 
of een kind slijm kan ophoesten ter 
preventie van luchtweginfecties en res-
piratoire insufficiëntie. Als een kind niet 
voldoende hoestkracht heeft, is er een 
aantal hulpmiddelen beschikbaar. Het is 
dan ook belangrijk om van te voren vast 
te stellen of adequaat gebruik van deze 
hulpmiddelen mogelijk is. 

Klinische begeleiding
Na de operatie dient zo snel moge-
lijk mobilisatie plaats te vinden, deze 
moet uiteraard wel verantwoord zijn. 
De ontslagcriteria van een kind uit 
het ziekenhuis zijn gebaseerd op de 

mate van de mobilisatie van een kind. 
Al met al is een goede voorberei-
ding dus erg belangrijk. Dit kan goed 
geregeld worden, samen met een 
kinderfysiotherapeut. 

Deze informatieve middag bood een 
ander perspectief op de behandeling 
van scoliose. Onze vereniging heeft 
weinig tot geen ervaring met patiënten 
met een neuromusculaire scoliose, 
omdat deze groep heel divers is en bij 
deze kinderen en jongeren scoliose een 
onderdeel is binnen een groter, com-
plexer aantal aandoeningen. Toch vin-
den wij het belangrijk dat er aandacht 
wordt besteed aan deze bijzondere 
vorm van scoliose. Er was veel belang-
stelling voor deze informatieve middag, 
o.a. van ouders en medische behande-
laars van EMB-kinderen en jongeren.

Voorzitter Toine van der Sanden bedankt de sprekers voor hun bijdrage aan deze informatieve bijeenkomst


