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Voorlichting

In het herfstnummer 2015 van Wervelingen stond een  inter-
view met fysiotherapeut Jan van de Braak, werkzaam in de St. 
Maartenskliniek te Nijmegen. Jan van de Braak benadrukte 
het belang van een scoliose specifieke oefentherapie, zoals de 
Schroth-methode. In Nederland zijn vorig jaar twee cursussen 
gegeven voor fysio- en oefentherapeuten waarin Schroth Best Practice cursus centraal stond. 
Jan heeft aan deze cursussen deelgenomen als instructeur in opleiding. Ik vroeg hem naar de 
ervaringen van de cursisten en zo kwam ik in contact met oefentherapeut Carola Pals uit Tiel.

Schroth Best Practice 

Als toelichting op en verdere verdieping in de Schroth 
Best Practice-methode verwijst Carola naar een filmpje 
op YouTube (eHsCsL7IEaU) en een boek van voor-
noemde dr. Hans-Rudolf Weiss met de titel “Schroth 
Therapy-Advancements in Conservative Scoliosis 
Treatment”. 

DOOR ANNET WIJERS

Carola is Cesar- en bekkenoefentherapeut en heeft altijd 
belangstelling gehad voor scoliose, getuige ook het feit dat 
haar afstudeerscriptie destijds over scoliose ging.
Een driedimensionale behandeling van scoliose is nood-
zakelijk, aldus Carola. “Er zijn meer therapieën die uitgaan 
van een driedimensionale benadering. Maar ik ben van 
mening dat veel aandacht voor de ademtechniek bij sco-
liosepatiënten van groot belang is, en zo kwam ik uit bij de 
Schroth-methode.
In eerste instantie zou ik deze tiendaagse cursus van de 
Katharina-Schroth-Klinik Bad Sobernheim gaan volgen. 
Deze cursus ging niet door en zo ben ik terecht gekomen bij 
de Schroth Best Practice Course gebaseerd op de door dr. 
Hans-Rudolf Weiss (een kleinzoon van de grondlegger van 
de Schroth-therapie) ontwikkelde -op de Schroth-therapie 
gebaseerde-  behandelmethode. Bewustwording en toe-
pasbaarheid in het dagelijks leven zijn de pijlers van deze 
methode. Het is belangrijk dat de patiënten (veelal adoles-
centen) weten wat voor soort scoliose zij hebben. Er zijn 
zeven classificaties. Ze moeten leren en uiteindelijk weten 
welke vorm hun scoliose heeft en deze als het ware kunnen 
dromen en tekenen. Door te weten hoe hun scoliose er uit 
ziet, is het mogelijk de juiste houding aan te nemen. De pa-
tiënten moeten zoveel mogelijk uit de bocht hangen. “Tegen 
mijn jonge patiënten zeg ik dan: de scoliose mag niet zijn zin 
krijgen. Motivatie is van wezenlijk belang voor het behalen 
van resultaten.” Carola is er van overtuigd dat de Schroth 
Best Practice-methode een zeer goede conservatieve drie-
dimensionale oefenmethode voor scoliose is en veel meer 
toegevoegde waarde heeft dan andere scoliose cursussen 
die zij in voorgaande jaren gevolgd heeft.

Ook Tjamme Kats, oefentherapeut in Assen, was bereid om 
zijn ervaringen met Schroth Best Practice te delen. Ik vroeg 
Tjamme wat voor hem de reden was om de opleiding te 
volgen. Hij vertelde in zijn praktijk patiënten met scoliose 
te hebben en tot de bevinding te zijn gekomen dat de be-
handelmethoden die de opleiding tot oefentherapeut biedt, 
onvoldoende zijn om patiënten met scoliose goed te be-
handelen. Hier zou ook nog een taak kunnen liggen voor de 

beroepsvereniging van oefentherapeuten, aldus Tjamme. De 
vereniging zou zich sterk moeten maken voor actualisering 
en ontwikkeling van behandelmethoden. Bij de oriëntatie 
op andere behandelmethoden kwam de Schroth-thera-
pie in beeld. Vooral het feit dat de therapie zich bij uitstek 
leent voor implementatie in het dagelijks leven, levert veel 
winst op, aldus Tjamme. De meeste oefeningen volgens 
de Schroth-therapie zijn uit te voeren “tussen de bedrijven 
door” tijdens de normale dagelijkse bezigheden. Dit maakt 
dat het voor patiënten beter vol te houden is om de oefe-
ningen te doen. Ik vroeg Tjamme bij welke scoliosepatiënten 
de Schroth-therapie kan worden toegepast. “In principe bij 
alle patiënten met een idiopathische scoliose, jong en oud. 
Echter de meeste winst valt te halen bij jonge adolescenten 
in de groeispurt, al dan niet in combinatie met een bracebe-
handeling. Tjamme is enthousiast over de resultaten die met 
Schroth Best Practice worden bereikt in zijn praktijk. De  
patiënten rapporteren dat ze vooruitgang boeken en zijn blij 
met Schroth Best Practice. Dat zowel de scoliose als de be-
handeling inzichtelijk is voor de patiënt is van groot belang.  
Ik vind het belangrijk om aan ( jonge) patiënten mee te ge-
ven dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en 
dat ze de oefeningen doen voor zichzelf, aldus Tjamme.

De Schroth-methode en de Schroth Best Practice als afge-
leide hiervan, hebben steeds meer wetenschappelijk bewijs 
dat deze methode werkt en goede resultaten heeft. Een 
randomized, controlled study (RCT) over de Schroth-behan-
deling bij patiënten met een idiopathische scoliose is be-
schikbaar (Kuru et al., 2015). Evidence voor the Schroth-me-
thode (level I) is aanwezig.
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