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Thema

De eerste stap is simpelweg in de spiegel kijken. Het is 
natuurlijk lastig om jouw eigen rug te bekijken. Dit kan opge-
lost worden door een spiegel vast te houden in de handen 
en via deze spiegel in de spiegel achter je te kijken. Een sco-
liose kan een aantal uiterlijke kenmerken hebben. Zo kan de 
taille aan de ene kant meer vorm, ofwel ronding, hebben dan 
aan de andere kant. Het zou ook kunnen dat de ene kant 
naast de ruggengraat een bolling heeft en de andere kant 
juist plat is. Bij een dubbele bocht zou het kunnen dat de 
bolling halverwege omwisselt. Je kunt ook een ander vragen 
om jouw rug te bekijken en te analyseren op uiterlijke ken-
merken van scoliose.

Verder kun je kijken naar hoe ‘scheef ’ jij of iemand anders 
staat. Een scoliose roteert de ruggengraat, waardoor de rib-
benkast en de spieren anders staan dan bij iemand zonder 
scoliose. Een veelvoorkomende klacht bij scoliose is dat de 
schouders en/of heupen ook scheef staan. De ene heup of 
schouder kan bijvoorbeeld hoger staan dan de ander of naar 
een specifieke kant draaien. Deze klachten lopen vaak door 
in problematiek met kleding. Zo kan het een voortdurend 
probleem zijn dat alle broeken continu een pijp te kort lijken 
te hebben of dat de hals van je shirt steeds naar één kant 
zakken. Dit kunnen tekenen zijn dat een scoliose aanwezig 
is.

Een redelijk duidelijke, maar niet persé aanwezige, aanwij-
zing is een (voortdurende) rugpijn. Vaak neemt rugpijn toe 
naarmate de scoliose heftiger is, maar dit is zeker niet altijd 
het geval. Het is ook erg afhankelijk van de plaatsing van de 
bocht en de eventuele draaiing. Zo kan het bijvoorbeeld zijn 
dat bij een (vaak voortdurende) pijn in de onderrug, er een 
kromming in de onderrug zit. Natuurlijk is een rugpijnklacht 
niet alleen een signaal voor scoliose, aangezien dit ook van-
uit een slechte houding of iets anders voort kan komen. 

Een veelgebruikte methode om een scoliose te detecteren 
is de buktest. Dit is niet goed uit te voeren in je eentje, maar 

kan snel uitgevoerd worden met iemand erbij. Dit kan één 
van je ouders zijn, maar ook een vriend of vriendin of een 
willekeurig ander persoon. De buktest houdt in dat je naar 
voren buigt alsof je, je tenen aan wilt raken. De persoon die 
hierbij assisteert kan dan meerdere dingen controleren. Er 
kan gekeken worden naar bollingen op de rug, zoals er ook 
bij het kijken in de spiegel aanwezig kan zijn. Vaak is de 
ene kant van de rug bol en de andere kant plat, maar met 
een draaiing kan dit halverwege omkeren. De bolling op de 
rug heet in medische termen een gibbus. Deze zit vaak ter 
hoogte van de schouderbladen en roteert daarbij ook de 
schouder omhoog, maar kan ook op andere plekken zitten. 
Deze gibbus is een duidelijke indicatie van een scoliose. Als 
de scoliose niet om zijn as gedraaid is (de ribbenkast mee-
nemend), is deze gibbus opmerkelijk kleiner. Een andere 
optie is om de ruggengraat met de vinger te volgen. Als 
deze niet in een rechte lijn van nek tot staartbotje loopt, 
maar met een C- of S-vorm naar beneden gaat, is de kans 
op scoliose aanwezig.

De meest betrouwbare optie is natuurlijk om langs de huis-
arts of het ziekenhuis te gaan en het hier te laten checken. 
Vaak wordt eerst de buktest uitgevoerd en kan er bij twij-
fel een foto gemaakt worden. Dit is vaak een MRI of een 
röntgenfoto, waarbij de ruggengraat op de foto gezet kan 
worden. Zo kunnen bochten en rotaties met het blote oog 
gezien worden en kan er met een speciaal programma een 
meting van het aantal graden gedaan worden. Het verschilt 
vaak per aantal graden wat de specifieke behandeling is. De 
behandelende arts zal je hier veel meer over kunnen vertel-
len. 

Hopelijk kan dit ervoor zorgen dat een eventuele scoliose 
op tijd ontdekt wordt en dat er juiste behandelingen plaats 
kunnen vinden in het geval dit nodig is. Ik vond het boeiend 
om uit te zoeken hoe je een scoliose herkent en te weten 
hoe het in elkaar steekt, ook omdat er weinig over gespro-
ken wordt. 

Hoe herken je 
een scoliose?
Een verkromming van je rug is soms lastig bij 
jezelf of iemand anders te herkennen. Er zijn 
gelukkig toch een aantal dingen die gebruikt 
en gedaan kunnen worden om te zien of je 
een scoliose hebt.
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