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35 jaar Vereniging van 
scoliosepatiënten
De vereniging van scoliosepatiënten bestaat in 2016 35 jaar. 
Daarom vroegen wij aan een aantal deskundigen op het ge-
bied van scoliose wat hun visie is op de behandeling van sco-
liose en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. 

Prof. dr. Marinus de Kleuver, 
orthopedisch chirurg van de Sint 
Maartenskliniek bijt het spits af:

Wat hoopt/verwacht u dat er de 
komende jaren gaat veranderen aan 
de behandeling van scoliose?

en

Vindt u dat er nog ruimte is voor verbe-
tering van de behandeling van scolio-
se? Zo ja, op welke manier?

“Er is nogal een verschil tussen hopen 
en verwachten. Ik hoop een heleboel, 
mijn verwachtingen zijn voorzichtig.
Ik zal me richten op vier terreinen, en 
de twee vragen gecombineerd beant-
woorden.

1) vroeg ontdekken van scoliose bij 
kinderen, zodat de scoliose beter 
behandelbaar is. Ik verwacht niet dat 
screening op school weer overal wordt 
ingevoerd,  maar zou willen hopen dat 
het wellicht wel wordt ingevoerd voor 
meisjes. Het klinkt misschien discri-
minerend, maar de kans op het ont-
wikkelen van een scoliose bij jongens 
is zoveel kleiner,  dat de kosten van 
screenen van alle jongens waarschijn-
lijk niet opweegt tegen de baten. Een 
alternatief voor screenen op school zou 
kunnen zijn voorlichting aan leerkrach-
ten, en meer bewustwording onder 
de bevolking door middel van betere 
informatie en voorlichting op school en 
sportclubs. Hier is veel winst te halen, 
en daarin kan de VSP een belangrijke 
rol spelen

Betere niet operatieve behandeling van 
matig ernstige scoliose bij jongeren. Ik 
verwacht komende jaren verbetering 
in de behandeling met brace bij jonge-
ren met een scoliose, waardoor we het 
comfort van de brace kunnen verbete-
ren, en beter kunnen voorspellen wie 
wel of niet goed op een behandeling 
zal reageren. 

2) Betere operatieve behandeling van 
scoliose bij jongeren, m.n. door middel 
van operaties waarbij de rug niet wordt 
vastgezet. Ik verwacht dat de huidige 
scoliose behandelingen (de zogenaam-
de spondylodese) de komende 10 jaar 
nog de standaard behandeling zullen 
blijven, maar er zijn ook volop ontwik-
kelingen op het gebied van magneti-
sche groeistaven, en implantaten die 
de groei kunnen bijsturen, zonder de 
groei helemaal te stoppen zoals nu 
gebeurt. Vooral voor jongere kinderen 
(onder de 10 jaar) kan dit veel gaan 
betekenen.

3) Betere operatieve behandeling van 
scoliose bij volwassenen. Kinderen met 
een scoliose hebben in het algemeen 
een heel goede toekomst, maar ze 
kunnen op volwassen leeftijd klachten 
krijgen. Een groot en toenemend pro-
bleem zijn de volwassenen die op kin-
derleeftijd geen scoliose hadden, maar 
die een scoliose ontwikkelen door 
slijtage in de rug. Deze mensen hebben 
vaak heel veel last, en hiervoor hebben 
wij op dit moment maar heel beperkte 
behandel mogelijkheden. Heel anders 
dan bij jongeren, geeft de operatieve 
behandeling veel complicaties, omdat 
het bot veel minder sterk is, de wervel- 

kolom veel stijver is, de scoliose bijna 
altijd juist laag in de rug zit, en het 
menselijk lichaam op volwassen leef-
tijd veel minder goed met deze grote 
operaties kan omgaan.” 

Wat is de meest positieve ontwikkeling 
geweest in de behandeling van 
scoliose?

4) “Er zijn wat mij betreft drie belang-
rijke positieve ontwikkeling geweest 
laatste jaren. 
Het overtuigende bewijs dat brace 
behandeling effectief is voor idiopathi-
sche scoliose bij jongeren in de groei.
De enorme vooruitgang in de operatie-
ve behandeling en de zorg eromheen, 
zodat jongeren vaak al enkele dagen 
na de operatie naar huis kunnen zon-
der speciale maatregelen of corset.
De rol die de vereniging van scoliose 
patiënten heeft gespeeld de afgelopen 
jaren. Dit is wezenlijk anders dan in 
andere landen waar ik veel kom, het 
heeft een enorm positieve bijdrage 
geleverd in de positie van de patiënt, in 
de voorlichting en in de samenwerking 
met artsen, ziekenhuizen, en in mindere 
mate de overheid.”

DOOR MOSKA HASSANZAI
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Wij stelden dezelfde vragen aan 
Jan van de Braak, werkzaam 
als fysiotherapeut in de Sint 
Maartenskliniek 

Wat hoopt/verwacht u dat er de 
komende jaren gaat veranderen aan 
de behandeling van scoliose?

“Ik denk dat voor wat betreft de fysio– 
en oefentherapeutische behandeling 
van scoliose in Nederland er een ver-
dere verdieping en consensus gaat 
plaatsvinden van de scoliose specifieke 
oefentherapie. In Nederland zullen er 
verspreid over het land meer en meer 
specialisten in de oefentherapie bij 
scoliose komen die een netwerk zul-
len vormen. Ik denk dat dit een goede 
ontwikkeling is dat specifieke deskun-
digheid op dit gebied zich concentreert 
door professionals die zich daar in 
verdiepen en verder ontwikkelen. De 
scoliose patiënt zal daar zeker profijt 
van gaan krijgen.

Vindt u dat er nog ruimte is voor verbe-
tering van de behandeling van scolio-
se? Zo ja, op welke manier? 

“Natuurlijk is er altijd verbetering nodig 
en noodzakelijk. Ook in de fysio- en 
oefentherapeutische scoliosebehande-
ling wordt er wereldwijd steeds meer 
onderzoek gedaan naar het effect van 
de behandeling. Zowel in de bracing 
technologie als ook in de oefentherapie 
moeten we ons doorontwikkelen. Het 
bracen bij scoliose heeft aangetoond 
een effect te hebben (BRaiST-study 
2013), echter het blijft voor kinderen 
nog steeds een moeilijk en moeizaam 
proces. Het zou mooi zijn als de draag-
baarheid van het de brace in combi-
natie met het juiste effect toepasbaar 
wordt. Dit zal nog meer het effect van 
het bracedragen ten goede komen. 
Ook in de oefentherapie moeten we 
ons door ontwikkelen. Met name niet 
alleen voorwaardescheppende oefe-
ningen om de scoliose te beïnvloeden, 
maar ook meer functioneel toepasbare 
oefeningen in het dagelijkse leven wel-

ke patiënten gedurende de dag mak-
kelijk kunnen toepassen. Hoe meer een 
patiënt tijdens zitten, lopen en staan uit 
de scoliotische bocht(en) kan blijven, 
hoe meer de progressie van de scolio-
se voorkomen kan worden.”

Wat vindt u dat de meest positieve 
ontwikkeling is geweest in de behande-
ling van scoliose?

“Er wordt steeds meer onderzoek 
gedaan naar de conservatieve behan-
deling van scoliose. Voor het eerst is 
aangetoond dat bracing (BRaiST-stu-
dy) daadwerkelijk helpt en ook in de 
oefentherapie (Schroth) is er nu een 
Level 1 RCT-study uit Turkije die aan-
toont dat Schroth oefentherapie effect 
heeft. De meest positieve ontwikkeling 
is dat we nog meer bewezen instru-
menten (Bracing en scoliose specifieke 
oefentherapie) krijgen die ons helpen 
om patiënten te behandelen om een 
operatie te voorkomen. Maar er is nog 
meer onderzoek nodig!”

Hoe denkt Micheline van der Hulst, 
fysiotherapeut orthopedie in het OLVG 
over de behandeling van scoliose?

Wat hoopt/verwacht u dat er de 
komende jaren gaat veranderen aan 
de behandeling van scoliose?

“Een optimale samenwerking tussen de 
OCBZ en CBZ, zodat er meer uniformi-
teit in de behandeling van scoliose- 
patiënten komt. Het stroomdiagram 
Idiopatische scoliose is een belangrijk 
handvat. Het mag niet uitmaken waar 
je als patiënt woont. Wenselijk is het 
dat je naar het dichtstbijzijnde scoliose 
gespecialiseerde ziekenhuis kunt gaan 
voor een kwalitatief goede behandeling 
gegeven door een ervaren scolios-
eteam.

Vindt u dat er nog ruimte is voor verbe-
tering van de behandeling van scolio-
se? Zo ja, op welke manier? 

“Op tijd ontdekken van de scoliose. 
Helaas is er geen screening meer op 
de scholen, daarom is het van belang 

dat er bekendheid is over de scoliose. 
Wat is een scoliose en hoe kan dit een-
voudig en op tijd gesignaleerd worden. 
Dit is van belang om nog tijdens de 
groei, op tijd, met de behandeling te 
starten om erger te voorkomen.”

Wat vindt u dat de meest positieve ont-
wikkeling is geweest in de behandeling 
van scoliose?

“De positieve bevindingen uit een groot 
onderzoek gericht op het bewezen 
effect van de bracebehandeling.”

Tot slot dr. Thea Sybesma, orthopeed in 
het Anna-ziekenhuis in Geldrop: 

Wat hoopt/verwacht u dat er de 
komende jaren gaat veranderen aan 
de behandeling van scoliose?
 
“Ik verwacht verdere centralisatie van 
de behandeling van de com

plexere therapie resistente scolioses 
en samenwerking tussen centra en 
de perifere praktijk om de zorg waar 
mogelijk dicht bij huis te houden. En 
dat er een uniform beleid komt ten 
aanzien van de bracebehandeling, 
zowel qua soort behandeling, als voor 
de duur van de behandeling.”
 
Vindt u dat er nog ruimte is voor verbe-
tering van de behandeling van scolio-
se? Zo ja, op welke manier? 

“Zoals gezegd is er behoefte aan een 
uniform beleid over de start en duur 
van de behandeling, de beslissing over 
welke brace en wanneer besloten wordt 
tot opereren. Maar ook is er behoefte 
aan de certificering van de instrument-
makers en moeten we de fysiothera-
peutische begeleiding optimaliseren, 
maar ook verder wetenschappelijk 
onderbouwen.” 
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