
Vrijwilligersdag 2021
DOOR AMBER VERMUE

Via de infolijn werden wij eerder dit jaar benaderd door een 
mevrouw met de ziekte van Scheuermann, ook wel adoles-
centenkyfose genoemd. Een ziekte die tot nu toe bijna geen 
aandacht heeft gehad in Wervelingen, maar daar komt nu 
verandering in. 

Bij de ziekte van Scheuermann groeit de bovenrug krom door 
een vergroeiing van één of meer borstwervels. Aan de voor-
kant van deze wervels zijn te weinig collageenvezels aanwe-
zig, waardoor ze te weinig ondersteuning kunnen bieden. De 
bolling die ontstaat in de bovenrug wordt een bochel of kyfo-
se genoemd. Het begint vaak in de periode van groei, zo tus-
sen 12 en 17 jaar en stopt wanneer iemand uitgegroeid is. De 
oorzaak is niet bekend, maar waarschijnlijk spelen genetische 
factoren een rol. Het is super belangrijk om de ziekte vroeg 
op te sporen, want de stand van de rug kan alleen in de groei 

gecorrigeerd worden. Vaak wordt de kromme hou-
ding fysiek opgemerkt door een ouder, school of 
door een ander persoon uit de omgeving. 
Wanneer er een vermoeden is van de ziekte van 
Scheuermann worden er röntgenfoto’s gemaakt, 
waarna een orthopeed het aantal graden van de 
kyfose meet. Als de kromming boven de 50 graden 

ligt, kan er gekozen worden voor een gipskorset. En wanneer 
de bocht nog erger is en iemand veel pijn heeft, wordt in een 
enkel geval een operatie uitgevoerd.
De bolling in de bovenrug kan ertoe leiden dat de onderrug 
gaat compenseren, waardoor een extra holle onderrug ont-
staat (= lumbale lordose). Veel mensen met de ziekte heb-
ben in het begin geen last. Alleen sommigen krijgen later 
rugpijn, pijnscheuten in de bovenrug bij bepaalde bewegin-
gen (buigen, tillen en bij inspanning), spierpijn en een moe 
gevoel in de rug. 
Het algemene advies luidt fysiotherapie of oefentherapie.  
De therapeut geeft iemand dan oefeningen mee om de wer-
velkolom uit te strekken. De vergroeiing van de wervels kan 
niet worden hersteld, maar de oefeningen zorgen wel voor 
sterkere rugspieren, minder pijn en een betere houding. In 
het algemeen wordt beweging aangeraden, vooral zwemmen 
en fietsen. Intensieve sporten zoals rugby worden afgeraden, 
omdat het te belastend is.  

De ziekte van Scheuermann
DOOR ELLEN VAN EEDEN

Zondag 3 oktober was de jaarlijkse vrijwilligersdag van onze 
vereniging. Dit keer was het in het mooie Den Bosch. Na 
ruim een jaar voornamelijk contact via Zoom, was het extra 
leuk elkaar te mogen zien. 

Eerst verzamelden we in het café van het Noordbrabants 
Museum en ontmoetten we elkaar met uiteraard een Bos-
sche Bol. We waren met ongeveer dertig mensen, waaronder 
vrijwilligers van de activiteitencommissie, de redactie, het 
bestuur, het telefoonteam en aanhang. 
Hierna kregen we een rondleiding langs het werk van  
Salvador Dalí. We konden rustig meelopen met de gids en 
kregen van haar veel interessante informatie te horen over 
de man als maker, bijvoorbeeld hoe belangrijk hij zichzelf 
wel niet vond, haha. Er waren veel van zijn werken te bewon-
deren, zowel kunstzinnig als commercieel. 
Na een korte wandeling door Den Bosch kwamen we aan bij 

het volgende punt, namelijk een rondvaartboot. Hier konden 
we lekker zitten, lunchen en van het uitzicht genieten, maar 
voornamelijk konden we elkaar leren kennen of weer eens in 
het echt spreken. Het was fijn dat er van elk onderdeel van 
de vereniging wel een paar mensen aanwezig waren, zodat 
we ook met elkaar ideeën konden uitwisselen. Zeker omdat 
voorheen alles online was, waardoor je minder snel in con-
tact kwam met de anderen, bood dit een fijne uitkomst. 
Na nog een korte wandeling door schattige, Middeleeuwse 
Bossche straatjes liepen we nog even de prachtige Sint-Jans-
kathedraal in, waar ook nog eens een koor aan het zingen was.  
We sloten de dag af bij een café aan het St. Jansplein, waar 
we nogmaals van lekkere hapjes konden genieten. Hier 
kreeg Valerie nog een grote bos bloemen omdat ze afscheid 
nam als coördinator van het bijeenkomstenteam. (zie foto) 
Het was een gezellige dag, met voldoende afwisseling tus-
sen rust en activiteiten. 

Wil jij je ervaring met de Ziekte van Scheuermann met ons 
delen? Neem dan contact op met redactie@wervelingen.nl 
of bel de scoliose infolijn 020 – 63 88 535.

Wervelingen nr. 4 | Winter 2021 15


