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Doelgroep: 
Dit protocol is een pilot of anders gezegd een beperkt proefproject dat zich richt op 
kinderen met een door de orthopedisch chirurg gediagnosticeerde scoliose. Het gaat om 
de groep adolescente idiopathische scoliose. Kinderen, zowel meisjes als jongens in de 
leeftijd vanaf 10 jaar. 
 
Kinderen die door de orthopedisch chirurg doorgestuurd worden naar de 
kinderfysiotherapeut en manueel therapeut hebben tijdens het tweede consult een 
Cobb-hoek van meer dan 10 graden en minder dan 20 graden. Ten opzichte van het 
eerste consult is de Cobb-hoek toegenomen. 
 
Doel: Middels een combinatiebehandeling van kinderfysiotherapie en manuele therapie 
het stabiliseren of verminderen van de Cobb-hoek.  
 
Duur: één jaar, waarna de orthopedisch chirurg tijdens het derde consult, na een half 
jaar, en tijdens het vierde consult, na een jaar, een nieuwe meting van de Cobb-hoek 
uitvoert. 
 
Controlegroep: Kinderen uit dezelfde doelgroep welke niet in de gecombineerde 
behandeling kinderfysiotherapie en manuele therapie komen. 
 
Bij een significant verschil in resultaat wordt dit resultaat besproken in een overleg 
tussen de orthopeed, behandelend kinderfysiotherapeut en manueel therapeut, om  
wellicht het proefproject uit te breiden, e.e.a. afhankelijk van de resultaten. 
 
Kinderfysiotherapie:  
De kinderfysiotherapeut neemt eerst een anamnese af gevolgd door een inspectie van 
de houding van het kind. Gelet wordt op het eventueel aanwezig zijn van een 
beenlengteverschil, eventuele asymmetrie van de schouders, scapulae en 
tailledriehoeken en op eventuele zijdelingse deviatie van de processi spinosi. 
Inspectie in zijaanzicht is met name van belang om hyper- of hypokyfose op te sporen 
evenals hyper- of hypolordose en torsie van de wervelkolom. 
 
Tevens wordt met de buigtest in stand gekeken of er tekens zijn van een rotatie van de 
wervelkolom door af- of aanwezigheid van een gibbus of lumbale torsie. 



 
 
De bewegelijkheid van de wervelkolom wordt nagegaan in extensie-, flexie-, 
lateraalflexie- en rotatierichting 
 
Therapie: Het voornaamste doel van de therapie is om een sterke extensieprikkel te 
geven en zo in combinatie met houdingstherapie en manuele therapie de Cobb-hoek te 
verminderen. 
Deze extensieprikkel wordt in de kinderfysiotherapiepraktijk gegeven door uithangen 
aan het wandrek gedurende een aantal keer per oefensessie. 
 
Van belang is dat deze oefening ook meermalen dagelijks thuis wordt gedaan. Met de 
ouders wordt afgesproken dat zij thuis ringen en/of een rekstok ophangen waarbij zij 
erop toezien dat het kind deze oefening thuis 5 keer per dag 3 maal 20 seconden doet. 
De ervaring leert dat dit goed te doen is, kinderen vinden het leuk om aan de rekstok of 
de ringen te hangen. 
Tevens wordt tijdens het oefenen in de kinderfysiotherapiepraktijk  veel aandacht 
besteed aan de houding en worden er corrigerende oefeningen voor de torsie van de 
wervelkolom gegeven. 
Daarnaast oefeningen in buikligging en in stand op de evenwichtsbalk om kracht en 
coördinatie van de spieren rond de wervelkolom te oefenen in combinatie met extensie. 
  
Gedurende 3 maanden behandelt de kinderfysiotherapeut acht keer. 
In de eerste maand wordt elke week geoefend, in de tweede en de derde maand om de 
twee weken, waarbij benadrukt wordt dat thuis elke dag geoefend moet worden, om 
ouders en kind bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid. In de daarna 
volgende maanden komt het kind elke maand één keer, het totaal aantal behandelingen 
komt daarmee op 17, dit aantal behandelingen kan aan elk kind gegeven worden omdat 
kinderfysiotherapie 18 behandelingen heeft op de basisverzekering. 
 
Manueel Therapie:  
De manueel therapeut ondersteunt de kinderfysiotherapeut in haar behandeling 
vanwege de specifieke kennis op het gebied van arhrogene mobiliteit en segmentale 
stabiliteit van het bekken en de wervelkolom. 
 
De manuele therapie onderzoekt specifiek de segmentale arthrogene mobiliteit en de 
actieve segmentale stabiliteit van de wervelkolom en het bekken.  
 
De segmentale arthrogene hypomobiele bewegingssegmenten worden passief, dan wel 
geleid actief gemobiliseerd in de beperkte richtingen. Er wordt uitgegaan van het 
driedimensionaal mobiliseren, dus in combinaties van lateraalflexie, rotatie, flexie en 
extensie. De segmentale actieve instabiliteit wordt geleid actief dan wel actief geoefend. 
 



 
De behandeling, met name de huiswerkoefeningen gericht op de mobiliteit, actieve 
stabiliteit, houding, ademhaling en eventueel pijnreductie gebeurt in nauw overleg met 
de behandelend kinderfysiotherapeut. 
 
In de eerste 3 maanden behandelt de manueel therapeut het kind 6 maal. 
De behandelingen vinden bij voorkeur plaats in week 1, 2, 4, 6, 8 en 12. 
Na 3 maanden volgen er afspraken na 6 weken, vervolgens na 3 maanden en tot slot 
een jaar na de eerste behandeldatum. Gedurende een jaar worden er 9 behandelingen 
gegeven. Wordt er echter een achteruitgang geconstateerd met betrekking tot de 
arthrogene mobiliteit en/of actieve segmentale stabiliteit, dan wordt in overleg met de 
kinderfysiotherapeute de behandelfrequentie verhoogd.  
 


