
De Boston Brace                

3D-technologie wordt ook 
toegepast op braces               
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Thema

Ondanks dat scoliose al in de 5de eeuw voor Christus is beschreven door Hippocrates, was het 
lange tijd alleen mogelijk de scoliose te behandelen met een korset of brace. Pas in het begin 
van de 20e eeuw zijn de eerste operatieve behandelingen gekomen. Ook in de afgelopen 35 
jaar is de ontwikkeling van scoliosezorg verder gegaan. Johan Heemskerk, arts-onderzoeker 
en verbonden aan het OLVG in Amsterdam, is in februari van dit jaar begonnen met een on-
derzoek naar de idiopathische scoliose. Hij zette voor ons de belangrijkste ontwikkelingen op 
een rijtje. 

In Nederland wordt een belangrijke bijdrage aan de scolio-
sezorg geleverd, onder meer door de theorievorming over 
de ontstaanswijze van scoliose (Posterior shear theory), het 
ontwerpen van nieuwe braces, zoals de brace 2000, de 
TLI brace en de TriaC brace, nieuwe operatiematerialen en 
het maken van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, 
zoals bijvoorbeeld het behandelschema scoliose. En de in 
1981 opgerichte patiëntenvereniging voor mensen met sco-
liose heeft hieraan een belangrijke impuls gegeven. 

Bracebehandeling
Al sinds de eerste beschrijving van een scoliose is er gepro-
beerd de vorm van de wervelkolom te beïnvloeden met kor-
setten en braces. Momenteel is de meest toegepaste brace 
in Nederland de Boston brace. In vergelijking met de vroe-
gere Milwaukee brace was dit een hele verbetering omdat 
deze brace geen kinsteun meer heeft en daarom makkelijker 
onder de kleren te dragen en te verbergen is. Ondanks dat 
dit de meest gangbare behandeling was van een scoliose 
tussen de 25 en 45 graden, is er lang discussie geweest 
over de effectiviteit van de brace. Uiteindelijk is er pas in 
2013 wetenschappelijk bewijs gekomen dat de Boston brace 
daadwerkelijk effectief is bij patiënten met een idiopathische 
scoliose en de kans op een 
operatie kan verminderen. 
Daarbij is inmiddels ook 
duidelijk aangetoond dat 
het effect van de Boston 
brace direct gerelateerd is 
aan het aantal uren per dag 
dat de brace wordt gedra-
gen.  Naast dit wetenschap-
pelijk bewijs voor de Boston 

brace zijn er ook diverse andere braces doorontwikkeld 
en worden er nieuwe 3D-technologieën onderzocht om de 
behandeling minder 
ingrijpend voor de 
kinderen te maken. 
Ook zijn er steeds 
meer aanwijzingen 
dat fysiotherapie als 
Schroth therapie 
kan 
helpen bij de 
behandeling. Er is 
dan ook een nieuwe 
opleiding gestart 
om meer thera-
peuten op te leiden 
zodat er meer 
gespecialiseerde 
therapeuten komen 
die deze therapie in 
de buurt van patiënten 
kunnen aanbieden. 

Operatieve behandeling
De laatste jaren is er ook een enorme vooruitgang geboekt 
in de operatieve behandeling van scoliose. Ruim dertig jaar 
geleden werden patiënten voorafgaand aan een operatie 
een periode op bed in ‘tractie’ gelegd. Hierbij werd aan de 
wervelkolom getrokken door middel van gewichten. Bij de 
operatie werd een groot gedeelte van de rug vastgezet met 
haakjes en één of twee zogenaamde Harrington-staven. 
Na deze operatie moesten kinderen nog zes weken in een 
gipsbed liggen en daarna liepen ze nog een periode in een 

35 jaar Vereniging van 
scoliosepatiënten 
35 jaar scoliosebehandeling in Nederland
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Johan Heemskerk 
is in 2016 een 
onderzoek gestart naar de 
idiopathische scoliose.
Bent u 30 jaar geleden behandeld in het OLVG en is er nog geen contact met u opge-
nomen? Dan zouden wij het ontzettend waarderen als u zelf contact opneemt met het 
OLVG. Hierdoor helpt u ons om de zorg voor patiënten met een scoliose te verbeteren.  
U kunt contact opnemen met:

Johan Heemskerk, arts onderzoeker orthopedie via  
telefoonnummer 020 5993653 of  
e-mail J.L.Heemskerk@olvg.nl

Milwaukee brace. Door het gebruik van moderne schroeven 
kan er een 3d correctie worden verricht waardoor de ana-
tomie van de wervelkolom beter kan worden hersteld. Door 
steviger materiaal en een betere grip van deze schroeven, 
worden er minder wervels aan elkaar vastgezet. De wervel-
kolom blijft daardoor beweeglijker. Door deze ontwikkeling is 
de operatietijd korter, is er minder bloedverlies en is langdu-
rige bedrust en ziekenhuisopname niet meer nodig. Vroeger 
kostte revalidatie na een operatie minimaal een half jaar, 
waardoor de ontwikkeling van het kind soms een tijdje stil 
kwam te staan.  Nu kunnen kinderen na hun herstel gelukkig 
veel sneller naar school en deelnemen aan andere sociale 
activiteiten. Een operatie blijft natuurlijk ingrijpend, maar 
door deze ontwikkelingen missen kinderen gelukkig een stuk 
minder. 

Screening
Ondanks de vooruitgang die er geboekt is bij de behande-
ling, is de zorg rondom de screening op scoliose achteruit 
gegaan in Nederland. In het verleden behoorde screening 
op scoliose tot de standaard jeugdgezondheidszorg. Tegen-
woordig is deze screening afgeschaft, omdat de effectiviteit  
van screening en de bracebehandeling destijds onvoldoende 
was aangetoond met goed wetenschappelijke onderzoek. 
Omdat kinderen vaak geen last hebben van de scoliose 

wordt helaas steeds vaker de scoliose pas in een te laat 
stadium ontdekt. Ondanks de bewezen effectiviteit van de 
bracebehandeling is het nog niet gelukt om de screening op 
scoliose opnieuw te laten plaatsvinden. Dit verdient momen-
teel aandacht binnen de scoliosezorg in Nederland.

Multidisciplinaire teams
Het OLVG beschikt al dertig jaar over een gespecialiseerd 
multidisciplinair team voor de behandeling en begeleiding 
van patiënten met scoliose. Het team bestaat uit ortho-
pedisch chirurgen, kinderfysiotherapeuten, bracemaker, 
pedagogisch medewerkers en een kinderpsycholoog. Dit 
multidisciplinaire werken is 30 jaar geleden door Dr. Veraart 
geïntroduceerd. Naast het behandelen en begeleiden van 
scoliosepatiënten is wetenschappelijk onderzoek een speer-
punt van het OLVG. Ondanks het veelvuldig toepassen van 
de verschillende behandelingen bij scoliose, is er weinig 
bekend over de uitkomsten op de lange termijn. Gelukkig 
heeft men in het OLVG gedurende 30 jaar alle gegevens 
van scoliosepatiënten opgeslagen in een database. Met 
behulp van deze database, willen we nu onderzoeken wat de 
lange termijn uitkomsten zijn van een behandeling met een 
Boston brace of scolioseoperatie met Harrington-staven. We 
kunnen hierdoor van het verleden leren en met deze kennis 
scoliosezorg nog verder ontwikkelen. 
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