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              voorlichtingsfilm 

Als je voor het eerst naar het ziekenhuis gaat 
voor een scolioseonderzoek is dat heel span-
nend, vooral voor kinderen. Zowel de patiënt 
zelf als de ouders zitten vol met vragen over 
wat ze kunnen verwachten. Daarom heeft de 
afdeling Orthopedie van het Erasmus MC 
Sophia Ziekenhuis in Rotterdam een voorlich-
tingsfilm laten maken over het eerste bezoek 
aan het scoliose spreekuur. Op 7 februari was 
een delegatie van ons bestuur aanwezig bij de 
feestelijke preview van de film.

Maud naar het 
Scoliose spreekuur        
DOOR ESTER FLOOR

In de bioscoopzaal van het ziekenhuis keken wij samen met 
andere genodigden, de hoofdrolspelers en de makers van 
de film naar introductie van de voorlichtingsfilm ‘Maud naar 
het Scoliose spreekuur’. In de 7 minuten durende film volgen 
we Maud en haar moeder tijdens het eerste bezoek aan de 
afdeling Orthopedie. We zien hoe er röntgenfoto’s gemaakt  
worden van de rug van het meisje en hoe het consult bij 
orthopedisch chirurg Drs. Hanneke van West verloopt. De 
onderzoeken die gedaan worden om de graad van de sco-
liose te bepalen worden getoond en helder en duidelijk 
toegelicht door de voice over. Ook wordt uitgelegd dat de 
scoliosebehandeling kan bestaan uit een operatie of een 
bracebehandeling en hoe dat dan verder verloopt.

De film is gemaakt door Dewi-Jill van den Heuvel, derdejaars 
studente Audiovisuele Vormgeving aan het Grafisch Lyceum 
in Rotterdam. Dewi-Jill is heel tevreden over de film en trots 
dat zij tijdens haar stage in opdracht van Hanneke van West 
deze film mocht maken. “Het is een enorme goede ervaring 
om in de praktijk een voorlichtingsfilm te kunnen maken met 
echte patiënten”, aldus Dewi-Jill. Dewi-Jill kende de afdeling 
Orthopedie van het Erasmus MC al, omdat haar broertje ook 
onder behandeling voor scoliose is bij dokter Van West. Ze 
is dus ook persoonlijk heel betrokken bij de scoliosebehan-
deling en vindt een goede voorlichting aan patiënten en hun 
familieleden heel belangrijk. Het was dan ook heel fijn dat 
Maud en haar moeder toestemming gaven om hun bezoek 
aan het scoliosespreekuur te filmen. De moeder van Maud 
vertelt dat zij graag hun medewerking verleenden omdat ze 
het belangrijk vindt dat mensen goede voorlichting over sco-
liose krijgen en als deze film andere scoliosepatiënten helpt 
is dat volgens haar een enorm pluspunt. 

Volgens dokter Hanneke van West is dit weer een mooie 
stap in de verbetering van de voorlichting over scoliose aan 
patiënten en iedereen die hierbij betrokken is. Een volgen-
de stap zal de verbetering van de website van de afdeling 
Orthopedie zijn. Ook wordt er door Hanneke van West in 
samenwerking met studenten van de Universiteit in Delft 
aan een nieuwe methode van screening gewerkt, om vroeg-
tijdige ontdekking van scoliose te bevorderen. Als vereni-
ging van Scoliosepatiënten juichen wij dit soort initiatieven 
natuurlijk van harte toe en we blijven ze op de voet volgen!

De voorlichtingsfilm ‘Maud naar het Scoliose Spreekuur’ 
is te bekijken via https://www.erasmusmc.nl/kinderchi-
rurgischegroep/orthopedie/video-scoliose-spreekuur/ 
of via Youtube (type dan als zoekterm de titel Maud naar 
het Scoliose Spreekuur in).

Van links naar rechts Annelies Blom (stagebegeleider), 
Hanneke van West en Dewi-Jill van den Heuvel
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