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14 Hoofdstuk 1

Figuur 1.3: dubbelzijdige O-benen als gevolg van een infantiele

vorm van de ziekte van Blount bij een eeneiige tweeling van drie

jaar oud.

Figuur 1.5: A: ziekte van Blount (infantiele vorm) stadium IV.

B: ziekte van Blount (infantiele vorm) stadium VI.

A B

Figuur 1.4: Langenskiöld’s (1952) classificatie voor infantiele

vormen van de ziekte van Blount. I: snavelvormige of onregel-

matige ossificatie van de metafyse aan de mediale zijde in het

proximale deel van de tibia. II en III: progressief inzakken van

de metafyse aan de mediale zijde in het proximale deel van de

tibia. IV: tevens inzakking van het mediale deel van de epifyse

in het proximale deel van de tibia. V: het inzakken van het

mediale deel van de metafyse en epifyse in het proximale deel

van de tibia is gestopt, het mediale en laterale deel van de

epifyse zijn nu gescheiden. VI: aan de mediale zijde in het

proximale deel van de tibia is er een benige verbinding opge-

treden tussen de mediale zijde van de metafyse en de epifyse.

* Zie appendix.

� Infantiele vorm. Als O-benen op de leeftijd van anderhalf

à twee jaar niet recht zijn of zich na deze leeftijd O-benen

ontwikkelen, is dit een indicatie voor röntgenonderzoek.

De infantiele vorm is in 60% bilateraal (figuur 1.3). Een

enkelzijdig O-been is altijd abnormaal. Bij de infantiele

vorm is er vaak sprake van een endotorsie van de tibia.

Röntgenologisch worden er zes stadia onderscheiden

(figuur 1.4 en 1.5).

� Adolescente vorm. De adolescente vorm is in de regel

minder uitgesproken dan de infantiele vorm. De varus-

stand bij adolescenten bedraagt nooit meer dan 20°. In

20% van de gevallen is deze vorm bilateraal (figuur 1.6).

Bij een unilaterale adolescente vorm kan een beenlengte-

verschil ontstaan van 1 tot 3 cm (figuur 1.7).

Rachitis. O-benen kunnen ook ontstaan door gebrek aan vita-

mine D. Er is dan sprake van rachitis of infantiele osteomalacie,

ook wel Engelse ziekte genoemd. In Nederland hebben

kinderen in de regel geen vitamine D-tekort en komt de ziekte

zelden voor. In Nederland wordt rachitis in de regel veroorzaakt

door een erfelijk enzymdefect (vitamine D pseudodeficiëntie I),

een congenitale resistentie (vitamine D pseudodeficiëntie II) of

door renaal fosfaat verlies bij de familiaire fosfaatdiabetes (een

X-gebonden dominant erfelijke niertubulusstoornis).

Bij lichamelijk onderzoek treffen we naast O-benen, craniotabes

(schedelverweking), verbrede polsen, knieën en enkels aan. Als

gevolg van de verbreding van de overgang van rib naar ribkraak-

been ontstaat aan de voorzijde van de ribben ter hoogte van het

sternum de zogenoemde rozenkrans. Daarnaast kan er sprake

zijn van een kippenborst en antecurvatie van de onderbenen.

Op de röntgenopnamen zijn de groeischijven verbreed en de

metafysen lijken uitgerafeld (figuur 1.8).

Osteochondrodysplasie. O-benen kunnen onderdeel zijn van

gegeneraliseerde skeletafwijkingen zoals achondroplasie* en

multipele epifysaire dysplasie*. Er is bij een osteochondrodys-

plasie sprake van een geringe lichaamslengte (figuur 1.9).

I II III

IV V VI



23Knie

OVERSTREKTE KNIE

Klacht: de knie of knieën zijn overstrekt.

Onderzoek: de onderbenen staan (of het onderbeen staat)

ten opzichte van de bovenbenen (of het bovenbeen) in

hyperextensie.

Differentiaal diagnose:

niet structurele hyperextensie

hyperextensie als houdingsafwijking

hyperextensie bij hypermobiele gewrichten

structurele hyperextensie

congenitale hyperextensie

congenitale kniesubluxatie

congenitale knieluxatie

benige afwijking

recurvatie van het proximale deel van de tibia

Toelichting: niet structurele hyperextensie. Bij een niet

structurele hyperextensie kan de knie passief volledig

worden gebogen.

Hyperextensie als houdingsafwijking. De knieën van normale

baby’s hebben tot de leeftijd van drie à vier maanden een

flexiedeformiteit van 10° à 20°. Na een stuitbevalling kunnen de

knieën een hyperextensie van 20° vertonen (figuur 1.25). Bij

passief onderzoek kunnen ze volledig worden gebogen. De

standsafwijking corrigeert binnen drie maanden spontaan (let

bij een stuitbevalling van een kind met overstrekte knieën ook

op aangeboren heupafwijkingen).

Hyperextensie bij hypermobiele gewrichten. Als er sprake is

van een algemene hypermobiliteit van de gewichten als gevolg

van een aangeboren bandslapte, ook wel “joint laxity” genoemd

(figuur 1.26), dan kan er ook sprake zijn van knieën die 10° of

Figuur 1.25: na een stuitbevalling kunnen de knieën een hyper-

extensie van 20° vertonen (let ook op een aangeboren heup-

afwijking).

Figuur 1.26: A: bij hypermobiliteit wordt in de praktijk vaak

gebruik gemaakt van de criteria van Beighton: 1: passieve

oppositie van de duim tegen de volaire zijde van de onderarm.

2: passieve dorsaalextensie in de metacarpofalangeale gewrich-

ten van meer dan 90°. 3: hyperextensie van de ellebogen van

meer dan 10°. 4: hyperextensie van de knieën van meer dan 10°.

5: het vermogen de handen bij het buigen van de romp met

gestrekte knieën plat op de grond te leggen. Bij het testen wordt

naar beide lichaamshelften gekeken en per testonderdeel wordt

één punt toegekend, zodat er maximaal negen punten te behalen

valt. Bij een score van meer dan vier wordt nogal arbitrair van

hypermobiliteit gesproken. B: passieve oppositie van de duim

tegen de volaire zijde van de onderarm.

1 2

3

4 5

B
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Figuur 1.29: A: twee maanden oud kind met het syndroom van Larsen met dubbelzijdige congenitale knieluxaties en klompvoeten.

B: zijdelingse röntgenopname van de knie van het zelfde kind. De tibia is ten opzichte van het femur naar anterior verplaatst. C en

D: volwassene met het syndroom van Larsen met onbehandelde dubbelzijdige knie- en elleboogluxaties. E en F: zijdelingse röntgen-

opnamen van linker- en rechterknie van dezelfde volwassene.

A B

C D E F

Wanneer verwijzen: ingeval van een congenitale hyperex-

tensie en een congenitale (sub)luxatie van de knie bij pas-

geborenen en bij het ontstaan van een genu recurvatum op

oudere leeftijd.

Behandeling tweedelijn: congenitale hyperextensie, een

congenitale subluxatie en een milde vorm van een con-

genitale knieluxatie. De behandelaar brengt met de ene

Figuur 1.30: recurvatie van het proximale deel van de tibia

als gevolg van vroegtijdige sluiting van de apofyse van de

tuberositas tibiae.

Figuur 1.31: Pavlik bandage.

hand de knie onder tractie in flexie. Gelijktijdig wordt met

zijn andere hand het distale deel van het femur naar ante-

rieur (voren) geduwd. Vervolgens wordt met de knie in

gereponeerde stand een bovenbeengips aangelegd. Deze

procedure wordt hervat totdat er een flexiestand van 60°

is, waarna behandeling met een Pavlik bandage gedurende

twee à drie maanden plaatsvindt (figuur 1.31).
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Figuur 1.68: A.1: osteosarcoom aan de laterale zijde in het proximale deel van de tibia. Kenmerkend is de osteolyse met destructie

van de cortex, subperiostale reactie (uienschil) driehoek van Codman en een mottig aangevreten deel. A.2: MRI-opname. A.3: bot-

scan. A.4: resectie van de tumor, gevasculariseerd fibulatransplantaat ter overbrugging van het defect en ondersteund met een plaat-

osteosynthese. B.1: osteosarcoom in het distale deel van het rechterfemur. B.2: sagittale doorsnede van het pathologisch anatomisch

preparaat van de tumor. B.3, B.4 en B.5: na resectie van de tumor wordt een Van Nes rotatieplastiek toegepast. Bij deze procedure

wordt na resectie van de tumor het been 180° gedraaid en gefixeerd. De voet is nu naar achteren gericht. Daarna kan een prothese

verstrekt worden waarbij het enkelgewricht als knie functioneert. C: implantaat na verwijderen van een tumor in het distale deel van

het femur.

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3

B4 B5 B6 C



HOOFDSTUK 2:

ONDERBEEN

STANDSAFWIJKINGEN VAN HET

ONDERBEEN

NAAR BUITEN GEBOGEN ONDERBENEN

Klacht: als het kind gaat staan valt het de ouders op dat

beide onderbenen naar buiten staan gebogen.

Onderzoek: beide onderbenen staan distaal naar lateraal

gebogen (figuur 2.1).

Diagnose: laterale buiging van de tibiae

Toelichting: het betreft hier een normale altijd dubbel-

zijdige variant. Tussen de twee en drie jaar zijn de benen

weer recht. De afwijking komt vaak voor samen met

genua vara .

Aanvullend onderzoek: niet geïndiceerd.

Behandeling eerstelijn: de ouders geruststellen.

Behandeling tweedelijn: geen.

NAAR VOREN EN NAAR BUITEN GEBOGEN

ONDERBEEN

Klacht: de ouders komen met hun pasgeboren kind omdat

het onderbeen naar voren en naar buiten is gebogen.

63

Onderzoek: er is een anterolaterale buiging van het onder-

been (figuur 2.2).

Differentiaal diagnose:

congenitale anterolaterale buiging van de tibia

eneventueel fibula

congenitale tibiapseudartrose

camp(t)omelie dysplasie (Cumming dysplasie

syndroom)

fibreuze dysplasie

Toelichting: congenitale anterolaterale buiging van de

tibia en eventueel fibula. Het betreft hier een zeldzame

afwijking waarbij de tibia en eventueel fibula naar antero-

lateraal gebogen is. Op röntgenopnamen is de cortex van

het middelste deel van de tibia met name aan de mediale

zijde verdikt en het mergkanaal daardoor vernauwd

(figuur 2.3). In de loop van de tijd verbetert de stand maar

nooit geheel.

A B

Figuur 2.1: A: laterale buiging van beide tibiae met name

distaal. B: voorachterwaartse röntgenopname van het linker-

onderbeen met laterale buiging van de tibia met name distaal.

A B

Figuur 2.2: congenitale anterolaterale buiging van het linker-

onderbeen. A: linkeronderbeen van voren en B: van de zijkant

gezien.

A B

Figuur 2.3: A: voorachterwaartse en B: zijdelingse röntgen-

opname van een congenitale anterolaterale buiging van de tibia

op de leeftijd van tweeënhalf jaar. A: op de voorachterwaartse

röntgenopname is de cortex van het middelste deel van de tibia

met name aan de mediale zijde verdikt en het mergkanaal daar-

door vernauwd.
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wordt operatieve fixatie van de haard aanbevolen. Voor de

operatieve behandeling van een complete loslating van een

osteochondrosis dissecanshaard van de talusrol kan uit een

scala van ingrepen worden gekozen: excisie van het

fragment; excisie van het fragment en curettage; excisie

van het fragment, curettage en aanbrengen van boorgaten

in het defect; excisie van het fragment, curettage en

opvulling van het defect met spongieus bot; fixatie van

het fragment met schroeven; retrograde boringen, osteo-

PIJN IN DE ENKEL

PIJN AAN DE VOORZIJDE VAN DE ENKEL

Klacht: Zonder dat er sprake is van een duidelijk trauma

klaagt het kind over pijn aan de voorzijde van de enkel.

Het betreft meestal een kind op de puberleeftijd dat veel

aan sport doet.

Onderzoek: drukpijn wordt aangegeven aan de antero-

laterale zijde net mediaal van de fibula of aan de antero-

mediale zijde net lateraal van de mediale malleolus of aan

de anterieure zijde van het bovenste spronggewricht. Soms

is er sprake van een zwelling van het bovenste sprong-

gewricht.

Diagnose: osteochondrosis dissecans van de talus

Toelichting: osteochondrosis dissecans van de talus. Bij

een osteochondrosis dissecans van de talus raakt een klein

deel van het kraakbeenoppervlak met het aangrenzend bot

van circa een ½ cm van de talusrol los van de rest. Op den

duur kan dit leiden tot een corpus liberum. De incidentie

van deze afwijking ter hoogte van het bovenste sprong-

gewricht is 0,5%. In 75% van de gevallen wordt een laesie

aan de mediale, in 20% aan de laterale zijde en in 5%

centraal gevonden (figuur 3.8). Een osteochondrosis aan

de laterale zijde wordt in 90% van de gevallen in verband

gebracht met een vroeger doorgemaakt enkeltrauma, voor

de mediale laesies is dit 60%. In de meerderheid van

de gevallen worden derhalve osteochondrale laesies van

het bovenste spronggewricht in verband gebracht met

vroegere trauma’s.

Voordat de osteochondrale laesie zich volledig afscheidt

van de rest van de talus doorloopt dit proces enkele stadia

(zie tabel 3.1).

Aanvullend onderzoek: voorachterwaartse en zijdelingse

röntgenopnamen van het enkelgewricht tonen de af-

wijking soms niet. Een schuine röntgenopname helpt

soms, een CT of een MRI (met contrast) toont de afwij-

king altijd (figuur 3.9).

Behandeling eerstelijn: als de osteochondrosis dissecans-

haard zich in stadium I of stadium II bevindt, is het advies

om enkelbelastende sportactiviteiten te beperken.

Röntgenopnamen van de enkel worden na een halfjaar

herhaald.

Wanneer verwijzen: als de conservatieve behandeling geen

vermindering van de klachten tot gevolg heeft of indien na

het staken van enkelbelastende sportactiviteiten na een

halfjaar geen radiologische verbetering van de osteochon-

drosis dissecans is opgetreden.

Behandeling tweedelijn: osteochondrosis dissecans van

de talus. Indien bij stadium I of II zonder röntgenologi-

sche verslechtering van het beeld sprake is van veel pijn

kan voor de duur van zes weken een onderbeenloopgips

worden voorgeschreven. Bij stadium III en als bij stadium

II verslechtering van het röntgenologische beeld optreedt

stadium I niet verplaatst, soms gecomprimeerd,

osteochondraal fragment met een

sclerotische zone

stadium II niet verplaatst osteochondraal fragment

met osteolytische zone

stadium III gedeeltelijk verplaatst osteochondraal

fragment

stadium IV volledig verplaatst osteochondraal

fragment (corpus liberum)

Tabel 3.1: gefaseerd verloop van osteochondrosis dissecans.

Figuur 3.9: osteochondrosis dissecans aan de mediale zijde van

de talusrol (pijltje). A: voorachterwaartse röntgenopname van de

enkel. B: CT-scan (pijltje).

Figuur 3.8: lokalisaties van een osteochondrosis dissecans van

de talus.

75% 20% 5%

A B
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DOOR DE ENKEL GAAN

Klacht: na het doorzwikken klaagt het kind over pijn aan

de buitenzijde van de enkel. Het betreft meestal kinderen

in de puberteit die regelmatig met de voet naar binnen

(inversie) door de enkel zwikken. Er kan wel of geen

sprake geweest zijn van voorafgaande gescheurde enkel-

banden.

Onderzoek: vaak is er sprake van een hypermobiliteit van

de gewrichten veroorzaakt door een aangeboren bandslap-

te, waarvoor ook wel de Engelse term “joint laxity” wordt

gebruikt (zie hoofdstuk 1, blz. 23). De voorste schuiflade

van de enkel (figuur 3.11) kan beiderzijds positief zijn.

Diagnose:

recidiverende inversieletsels bij hypermobiliteit

recidiverende posttraumatische inversieletsels

bolenkel (“ball and socket ankle”)

Toelichting: recidiverende inversieletsels bij een hyper-

mobiel bovenste spronggewricht. Het regelmatig door-

zwikken wordt veroorzaakt door een hypermobiel enkel-

gewricht. De bevindingen bij onderzoek zijn links en

rechts symmetrisch. De doorzwikneiging verdwijnt naar

mate het kind ouder wordt en de hypermobiliteit van de

gewrichten afneemt.

Recidiverende posttraumatische inversieletsels van het

bovenste spronggewricht. Gescheurde enkelbanden treden in

de regel alleen op bij kinderen van twaalf jaar en ouder. Het

laterale enkelbandcomplex bestaat uit drie delen: het ligamen-

tum talofibulare anterius, het ligamentum calcaneofibulare en

het ligamentum talofibulare posterius. De eerste twee ligamenta

zijn het meest kwetsbaar voor verscheuring bij een inversie-

letsel van het enkelgewricht. Na een doorgemaakt letsel van het

laterale enkelbandcomplex komt ook na genezing in 50% van de

gevallen regelmatig een gevoel voor van door de enkel gaan.

Slechts bij 1% à 2% is hier sprake van een insufficiënt laterale

enkelbandcomplex met positieve voorste schuiflade van het

bovenste spronggewricht.

Bolenkel. De enkel is in het frontale vlak afgerond en heeft

meer de vorm van een bol dan van een rol, zodat meer laterale

mobiliteit in de enkel aanwezig is (figuur 3.12). Begeleidende

afwijkingen kunnen zijn een rigide platvoet of tarsale coalitie

(zie hoofdstuk 4, blz. 94 t/m 96), een Z-voet (zie hoofdstuk 4, blz.

84, 85, 90 en 91), een fibulahypoplasie of een fibula-aplasie (zie

een consult kinderorthopedie deel 2).

Aanvullend onderzoek: voorachterwaartse en zijdelingse

röntgenopnamen van de enkel en dwangstandopnamen

van beide enkels (figuur 3.13).

Behandeling eerstelijn: voorschrijven van hoog confectie-

schoeisel met een stevige contrefort.

Wanneer verwijzen: als met het dragen van bovengenoemd

schoeisel doorzwikken blijft optreden.

Figuur 3.11: de voorste schuifladetest van de enkel wordt in

30° plantairflexie uitgevoerd. Hierbij zijn het ligamentum

talofibulare posterius en het ligamentum calcaneofibulare

ontspannen en kunnen de peroneuspezen de voorachterwaartse

verschuiving niet afremmen. De onderzoeker houdt met de ene

hand het onderbeen tegen en met de andere hand trekt hij de hiel

naar voren. De test is positief als de voet ten opzichte van het

onderbeen 3 mm of meer naar voren is te verschuiven.

Figuur 3.12: A voorachterwaartse en B zijdelingse röntgen-

opname van een bolenkel.

Figuur 3.13: dwangstand röntgenopname van de enkel.

Voorachterwaartse röntgenopname van de enkel waarbij varus-

kracht op de enkel wordt uitgeoefend. Dit wordt zowel bij de

gelaedeerde als niet gelaedeerde zijde gedaan. De hoek tussen

tibia en talus (taluskantelingshoek) van beide enkels wordt

gemeten. Bedraagt het verschil van de gelaedeerde met de

gezonde zijde minder dan 5° dan valt dit binnen de fysiologi-

sche norm, bij 5-10° is er mogelijk en boven de 10° is er zeer

waarschijnlijk sprake van een insufficiënt lateraal enkelband-

complex.

A B
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Een klompvoet wordt onderverdeeld in vier typen:

� Posturele pes equinovarus. Dit is een soepele afwijking die

direct na de geboorte in neutrale stand kan worden

gebracht (posture is Engels voor houding) (figuur 4.8).

� Idiopathische pes equinovarus. Een klompvoet waarvan de

oorzaak onbekend is. Dit is verreweg het meest voorko-

mende type. De ernst van een idiopathische klompvoet

kan geclassificeerd worden met een scoringssysteem. De

meest gangbare is de Pirani score.

� Teratogene pes equinovarus. Deze klompvoet is geassoci-

eerd met een syndroom (tabel 4.1). Deze voeten zijn in de

regel rigide (het Griekse teras is monster en genan is

voortbrengen) (figuur 4.9).

� Neurologische pes equinovarus. Deze is met name geasso-

cieerd met spina bifida. Bij spina bifida is de klompvoet

meestal rigide.

De idiopathische klompvoet komt bij 1 à 2 op de 1.000 geboor-

ten voor. De verhouding jongens tot meisjes is 3:1 en de afwij-

king is in 40% van de gevallen bilateraal.

Figuur 4.5: A: idiopathische pes equinovarus (klompvoet)

beiderzijds van ventraal gezien. De voorvoet staat in adductie

en supinatie, de achtervoet in varuskanteling en tevens plantair-

flexie. B: dezelfde klompvoeten als in figuur 4.5.A van dorsaal

gezien.

A

B

Figuur 4.6: als de voet actief in een normale stand wordt getrok-

ken op het moment dat de laterale voetrand wordt gekieteld, dan

hebben we te maken met een normale voetstand. Is dit niet het

geval, dan is er een standsafwijking.

Figuur 4.7: een onbehandelde klompvoet lijkt op een golfstok

(uit: Handbuch der Orthopädische Chirurgie, prof. dr.

Joachimstahl, 1905).

arthrogryposis multiplex congenita

cranio-carpo-tarsaal syndroom

diastrofe dwerggroei

syndroom van Larsen

syndroom van Möbius

Tabel 4.1: syndromen met pes equinovarus.

Voor kenmerken sydromen zie appendix

Figuur 4.8: A: posturele klompvoet. B: dit is een soepele afwij-

king die direct na de geboorte in neutrale stand kan worden

gebracht.

A

B
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Bij rigide platvoeten moet naast de voorachterwaartse

en zijdelingse röntgenopnamen van de voet een schuine

(driekwart) röntgenopname van de voet worden gemaakt.

Een eventuele abnormale benige overbrugging tussen het

os talus en os naviculare wordt met een schuine röntgen-

opname beter zichtbaar (figuur 4.38). Voor het vaststellen

van een benige overbrugging tussen het os talus en os

calcaneus is CT of MRI aangewezen (figuur 4.39). Bij

twijfel kan nog een technetiumscan worden overwogen.

Een verhoogde röntgenopname ter hoogte van de coalitie

wijst er op dat deze verantwoordelijk is voor de klachten.

Behandeling eerstelijn: kinderen met platvoeten, die geen

klachten hebben, hoeven niet te worden behandeld. Uit

onderzoek is gebleken, dat het natuurlijk beloop van de

platvoeten niet wordt beïnvloed door steunzolen en

schoenaanpassingen. Spieronderzoek heeft aangetoond

dat bij een normaal staand persoon de spieren in de voet en

in het onderbeen geen invloed uitoefenen op de stand van

de voet. Het voorschrijven van steunzolen, schoenaan-

passingen, voetoefeningen en het lopen op blote voeten op

gras, zand of kokosmatten, zal derhalve geen effect op

de uiteindelijke vorm van de soepele platvoet hebben.

Bovendien is de voet gedurende een groot gedeelte van de

dag, namelijk bij het lopen op het moment van de afzet

met de tenen, bij het zitten en bij het liggen gecorrigeerd.

Bij het zitten met afhangende benen en bij het liggen staan

de voeten in plantairflexie en er is een normaal lengte-

gewelf. Gekscherend wordt wel gezegd dat het kind alleen

platvoeten heeft wanneer hij of zij voor de dokter “netjes

moet staan”. Een klacht van de ouders is dat de binnen-

zijde van de schoenen van hun kind afgetrapt zijn.

Dit wordt veroorzaakt doordat het zwaartepunt bij het

staan op een ernstige platvoet zich aan de mediale

zijde van de voet bevindt. In deze gevallen is het

verstandig voortaan voor het kind schoenen met een

stevig hielstuk (contrefort) te kopen (figuur 4.40).

Hierdoor wordt de valguskanteling van de hiel tegen-

gegaan en valt het zwaartepunt niet meer mediaal van

de voet. In een enkel geval zal het kind over zijn

(soepele) platvoeten klagen. Het gaat dan om pijn

aan de binnenzijde van de voet, snelle vermoeidheid en

kramp in de onderbenen. In die gevallen is het te over-

wegen de soepele platvoeten te corrigeren met behulp

van steunzolen. De huisarts kan het kind rechtstreeks naar

de orthopedisch instrumentmaker verwijzen. De ouders of

verzorgers moeten zich wel realiseren, dat steunzolen de

uiteindelijke vorm van de voeten niet beïnvloeden, maar

alleen zijn bedoeld om de klachten te verminderen.

Eén op de vier kinderen met een rigide platvoet heeft

geen klachten. Indien er geen klachten zijn dan hoeft

geen behandeling plaats te vinden. De behandeling van

een symptomatische rigide platvoet geschiedt in eerste

instantie met behulp van een steunzool, waarbij het

lengtegewelf wordt ondersteund. Na deze behandeling is

weer één op de vier kinderen voor lange tijd pijnvrij.

Wanneer verwijzen: in geval van een gemaskeerde spits-

voet en een rigide platvoet als het kind klachten blijft

houden ondanks adequate steunzolen.

Figuur 4.38: schuine röntgenopname van de voet. A: geen

verbinding tussen os calcaneus en os naviculare. (* sinus tarsi).

B: tarsale coalitie (benige verbinding) tussen os calcaneus en os

naviculare (tussen de pijltjes).

A

B

Figuur 4.40: door een stevig hielstuk (contrefort) wordt valgus-

kanteling van de hiel bij een platvoet tegengegaan.

Figuur 4.39: CT-scan voet: tarsale coalitie aan de mediale zijde

tussen calcaneus en os talus van de rechtervoet (pijltje).

*
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Pes cavovarus. Naast een te hoog mediaal voetgewelf is sprake

van varus van de achtervoet, een diepstaande eerste straal (plan-

tairflexie) en klauwteenstand van alle tenen (figuur 4.44). De

ziekte van Charcot-Marie-Tooth of hereditaire motorische en

sensorische neuropathie, afgekort tot HMSN, is de meest voor-

komende neurologische oorzaak van deze standsafwijking

(figuur 4.44). Bij de ziekte van Charcot-Marie-Tooth is er spra-

ke van zwakte van de m. peroneus brevis en m. tibialis anterior.

De m. peroneus longus behoudt zijn normale kracht, waardoor

er een inversie* van de voorvoet en een diepstaande eerste straal

ontstaat. De kracht van de m. tibialis posterior blijft normaal,

waardoor er een varusstand van de achtervoet ontstaat. Bij uit-

val van de m. tibialis anterior proberen de extensoren van de

tenen de voet in dorsaalextensie te brengen. Hierdoor overstrek-

ken de metatarsofalangeale gewrichten. Als gevolg van het

passieve strekken van de metatarsofalangeale gewrichten

worden de teenflexoren aangespannen zodat er een flexiestand

optreedt ter hoogte van de proximale en distale interfalangeale

gewrichten. Een pes cavovarus komt ook voor bij de ataxie van

Friedreich. Ook bij een encephalopathie (spasticiteit) kan een

pes cavovarus voorkomen. In de regel is hier sprake van over-

heersing van de m. tibialis anterior, m. tibialis posterior en kuit-

musculatuur.

Aanvullend onderzoek: voorachterwaartse en zijdelingse

staande röntgenopnamen van de voeten. Met name de

zijdelingse röntgenopnamen zijn hier van belang. Bij de

zijdelingse röntgenopname van de voet moet de as van het

os metatarsale I in het verlengde liggen van de lengteas

van het os talus.

Figuur 4.42: A: holvoet. B: zijdelingse röntgenopname van een

holvoet (zie ook figuur 4.45).

Figuur 4.43: pes calcaneocavus. De achtervoet staat in hakvoet-

stand die gecompenseerd wordt door een spitsvarusstand in de

voorvoet.

Figuur 4.44: A en B: pes cavovarus bij de ziekte van Charcot-

Marie-Tooth links. Rechts reeds gecorrigeerd door een triplear-

trodese.

A

B

A

B

* Inversie: achtervoet staat in plantairflexie en adductie; de voorvoet in

adductie en supinatie.



103Voet

Wanneer verwijzen: persisterende klachten ondanks ade-

quaat schoeisel, waarbij vilt aan de binnenzijde van het

contrefort is aangebracht.

Behandeling tweedelijn: Haglundse deformiteit. Verwij-

deren van de geïrriteerde bursa tussen de achillespees en

de huid en/of geïrriteerde bursa tussen de tuber calcanei en

de achillespees. Als het kind uitgegroeid is kan tevens het

benige prominerende deel van het achterste bovenste deel

van de tuber calcanei (Haglundse deformiteit) worden ver-

wijderd om een recidief klachten te voorkomen.

PIJNAAN DE MEDIALE ZIJDEVAN DE MIDDENVOET

Klacht: het betreft hier een kind tussen de twee en zeven

jaar dat pijn heeft ter hoogte van het mediale voetgewelf.

Onderzoek: drukpijn ter hoogte van het os naviculare.

Diagnose: ziekte van Köhler

Toelichting: ziekte van Köhler. De afwijking komt in

75% van de gevallen bij jongens voor. Het betreft hier

een ischemische necrose van het os naviculare dat over

een periode van anderhalf tot drie jaar zonder restver-

schijnselen spontaan herstelt.

Aanvullend onderzoek: voorachterwaartse en zijdelingse

röntgenopnamen van de voet laten een sclerotisch os

naviculare zien (figuur 4.58).

Behandeling eerstelijn: om de pijn te doen verminderen

kan men steunzolen voorschrijven.

Wanneer verwijzen: als kinderen ondanks de steunzolen

nog veel pijn hebben.

Behandeling tweedelijn: ziekte van Köhler. Is er ondanks

steunzoolbehandeling nog steeds veel pijn, kan een onder-

beenloopgips voor de duur van acht weken worden over-

wogen. Bij een kortere periode is de kans op een recidief

groot.

Figuur 4.58: ziekte van Köhler (sclerose van het os naviculare).

PIJNLIJKE ZWELLINGAAN DE MEDIALE ZIJDE VAN

DE MIDDENVOET

Klacht: het betreft hier kinderen rond puberteit met een

pijnlijke zwelling ter hoogte van de mediale zijde van de

middenvoet.

Onderzoek: de afwijking doet zich voor als een abnormaal

benig uitsteeksel net voor en onder de mediale malleolus.

Diagnose: symptomatisch os tibiale externum (acces-

soir os naviculare, os naviculare secundarium)

Toelichting: symptomatisch os tibiale externum. Het os

tibiale externum is een accessoir botje (os sesamoideum

genoemd) dat bij 10% van alle mensen voorkomt. Een os

sesamoideum komt ook op andere plaatsen in de voet voor

(voor de meest voorkomende lokalisaties zie figuur 4.59).

Het os naviculare is het laatste bot in de voet dat ossifi-

ceert. Ossificatie treedt op bij meisjes tussen één en drie

jaar oud en bij jongens tussen de drie en vijf jaar.

Figuur 4.59: meest voorkomende extra botjes van de voet. Een dergelijk botje wordt os sesamoideum genoemd.

os trigonum

os calcaneus secundarius

os fibulare

os vesalianum

os intermetatarseum

os tibiale externum
os sustentaculi



Aanvullend onderzoek: niet nodig.

Behandeling eerstelijn: geen.

Wanneer verwijzen: meestal betreft het hier een cosme-

tisch probleem. In de zeldzame gevallen waarbij er een

functioneel probleem is kan een verwijzing plaatsvinden.

Behandeling tweedelijn: brachydactylie. In uitzonde-

ringsgevallen kan een verlenging van het betreffende mid-

denvoetsbeentje worden overwogen. Het middenvoets-

beentje kan in één keer 10 mm of bij geleidelijke distrac-

tie 30 mm worden verlengd.

VERGROEIDE TENEN

Klacht: twee of meerdere tenen zijn met elkaar vergroeid.

Onderzoek: twee of meerdere tenen zijn met elkaar

vergroeid.

Diagnose: syndactylie

Toelichting: syndactylie. Syndactylie van de tenen komt

het meest voor tussen de tweede en de derde teen (figuur

5.11). In de regel is een syndactylie van de tenen

geen functioneel probleem. Syndactylie kan simpel zijn,

waarbij alleen de weke delen zijn betrokken of complex

waarbij de botstukken zijn vergroeid. Bij beide kan

de syndactylie compleet zijn waarbij de tenen over de

volledige lengte zijn vergroeid, of incompleet waarbij de

tenen aan de basis wel maar distaal niet met elkaar zijn

vergroeid. Een syndactylie komt vaak voor in combi-

natie met polydactylie, brachydactylie en stricturen. Een

syndactylie is vaak een geïsoleerde afwijking maar kan

een onderdeel zijn van vele syndromen (tabel 5.2)

Aanvullend onderzoek: röntgenopname van de voet.

Behandeling eerstelijn: geen.

Wanneer verwijzen: als er geen begeleidende afwijkingen

zijn zoals polydactylie of een specifiek syndroom dat om

andere redenen moet worden behandeld, is verwijzing niet

nodig.

Behandeling tweedelijn: syndactylie. Operatieve correctie

van de syndactylie wordt bij tenen niet geadviseerd.

109Tenen

Figuur 5.10: brachydactylie in dit geval van de vierde en vijfde

straal van de linkervoet.

Figuur 5.11: A: syndactylie van de grote en de tweede teen,

tevens ontbreekt de vijfde straal. B: syndactylie van de grote,

tweede en derde teen.

A

B

acrocefalopolysyndactylie

syndroom van Apert

syndroom van Cornelia de Lange

syndroom van Goltz

orofaciodigitaal syndroom I en II

trisomie 13

trisomie 18

Tabel 5.2: syndromen met syndactylie van de tenen.

Voor kenmerken syndromen zie appendix.



LOOPSTOORNISSEN

MANK LOPEN

Klacht: de ouders klagen dat het kind mank loopt.

Onderzoek: er is een beenlengteverschil van 2 cm of meer.

Diagnose: tekort of te lang been.

(zie voor toelichting, aanvullend onderzoek, behandeling

eerste lijn, wanneer verwijzen en behandeling tweedelijn

van een beenlengteverschil hoofdstuk 6, blz. 117 t/m 126).

WAGGELEND LOOPPATROON

Klacht: het kind waggelt als een eend (zakt als het ware

door de heupen).

Onderzoek: het luchtfiguur tussen beide benen juist onder

het perineum is verbreed. De proef volgens Trendelenburg

is positief.

Differentiaal diagnose:

congenitale coxa vara

verkregen coxa vara

gemiste dubbelzijdige congenitale heupluxatie

Toelichting: bij de proef van Trendelenburg onderzoekt

men de kracht van de heupabductoren. Men vraagt het

patiëntje bijvoorbeeld om op het rechterbeen te staan en

het linkerbeen op te tillen. Bij normale kracht van de heup-

abductoren zal het bekken aan de linkerzijde worden

opgetild. De proef volgens Trendelenburg is dan negatief

(figuur 7.5B). Als de afstand tussen origo en insertie van

de heupabductoren zoals bij coxa vara en een congenitale

heupluxatie verkort is, bijvoorbeeld aan de linkerzijde,

dan zijn de heupabductoren relatief te lang en daardoor

minder krachtig. Als het kind op het linkerbeen staat dan

zal bij het optillen van het rechterbeen het bekken aan

de rechterzijde naar beneden zakken. De proef van

Trendelenburg is positief.(figuur 7.5C).

Bij een congenitale of verkregen coxa vara is de hoek tus-

sen femurkop/hals en femurschacht verminderd, waardoor

de trochanter major hoger (naar proximaal) komt te staan

(figuur 7.6). Als bij coxa vara het hoogste punt van de tro-

chanter major op gelijke hoogte staat met de bovenrand

van de femurkop, is in 50% van de gevallen sprake van een

positieve proef van Trendelenburg. Staat het proximale

deel van de trochanter major hoger dan de bovenrand van

de femurkop, dan is er in 50 tot 100% van de gevallen

sprake van een positieve proef van Trendelenburg. De

proef van Trendelenburg is bij een congenitale heupluxa-

tie altijd positief. Bij een dubbelzijdige congenitale heup-

luxatie is er als gevolg van flexiecontracturen in de heupen

tevens sprake van een compensatoire holle rug (hyperlor-

dose) en staat het bekken voorover gekanteld (figuur 7.7).

Als gevolg van een dubbelzijdige Trendelenburg is er een

waggelend looppatroon (figuur 7.8).

128 Hoofdstuk 7

Figuur 7.5: proef van Trendelenburg. A: patiënt met een heup-

luxatie links staat met beide voeten op de grond. B1 en B2: men

vraagt aan de patiënt het linkerbeen op te tillen. Proef van

Trendelenburg is negatief. Bij een normale kracht van de abduc-

toren van de rechterheup wordt de linkerbekkenhelft opgetild.

De proef van Trendelenburg is negatief. C1 en C2: Als gevolg

van luxatie van de linkerheup waar-door de afstand tussen origo

en insertie is verkleind ontstaat er zwakte van deze spieren, de

rechterbekkenhelft kan daardoor niet worden opgetrokken. De

proef van Trendelenburg is positief.

A

B1

C1

B2

C2
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Diagnose:

metatarsus adductus en metatarsus varus

endotorsie van de onderbenen

versterkte endorotatie van de heupen

Toelichting: metatarsus adductus en metatarsus varus.

De voorvoet staat ten opzichte van de achtervoet naar bin-

nen. Hiermee wordt u geconfronteerd vanaf de geboorte,

met een piek op het moment dat de kinderen gaan staan,

omdat dan de voorvoetafwijking door belasting van de

voet ineens meer opvalt. Bij onderzoek staan de tenen naar

binnen gericht, de knieschijven wijzen recht naar voren.

Het kind wordt bij onderzoek in buikligging gebracht met

de knieën 90° gebogen, wat opvalt is dat de voorvoet ten

opzichte van de achtervoet naar binnen is gericht. De

mediale voetrand hoort een rechte lijn te zijn (figuur 7.10).

Bij een metatarsus varus is er bovendien nog een

supinatiecomponent (figuur 4.3). (Voor verdere toe-

lichting: zie hoofdstuk 4, blz. 81 en 82).

Endotorsie van de onderbenen. De benen staan naar binnen

gericht, de patellae wijzen recht naar voren en de tenen wijzen

naar binnen. Een endotorsie van de onderbenen is de voor-

naamste oorzaak van “toeing-in” en wordt meestal gezien op de

leeftijd van twee tot vier jaar. Onderzoek het kind in buikligging

met de knieën in 90° gebogen. Bij pasgeborenen staat de voet

Figuur 7.12: A: een jongen van vijf jaar oud. Naar binnen gerichte stand van de patellae en naar binnen staan van de

voeten (“toeing-in”). B: dezelfde patiënt als in figuur 7.12.A. Er is een versterkte endorotatie van 80° bij gestrekte heupen en 90°

gebogen knie. Als de rotaties aan één been worden gemeten stabiliseert de onderzoeker het bekken met de hand. C: dezelfde patiënt

als in figuur 17.12.A met een exorotatie van 20° bij gestrekte heup en 90° gebogen knie. D: W-positie of televisiezit bij dezelfde

patiënt als in figuur 7.12.A. E: dezelfde patiënt als in figuur 7.12.A, nu twaalf jaar oud. De patellae staan evenals de voeten recht naar

voren. F: dezelfde patiënt als in figuur 7.12.A maar nu twaalf jaar oud. In het verloop van zeven jaar is de endorotatie spontaan van

80° naar 40° gecorrigeerd. G: dezelfde patiënt als in figuur 7.12.A maar nu twaalf jaar oud. De exorotatie is in zeven jaar gecorri-

geerd van 20° naar 40°.

ten opzichte van het bovenbeen licht naar binnen of licht naar

buiten gericht. Als de kinderen ouder worden staat de voet ten

opzichte van het bovenbeen 10-20° buitenwaarts gericht. Als de

voet meer dan 5° naar binnen staat, zal het kind met de tenen

naar binnen lopen (figuur 7.11). De onderzoeker moet de voet

niet passief naar binnen of naar buiten draaien. Dit kan tot

verkeerde interpretaties leiden. Men mag de voet hooguit met

één vinger stabiliseren. Een endotorsie van de onderbenen zal

zich in verreweg de meeste gevallen corrigeren voor het vierde

levensjaar. In tegenstelling tot een versterkte endorotatie van de

heupen, die vrijwel altijd symmetrisch is, kan een endotorsie

van de onderbenen asymmetrisch zijn met een voorkeur aan de

linkerzijde (figuur 7.11).

Versterkte endorotatie van de heupen. Behalve de tenen wij-

zen ook de patellae naar binnen (figuur 7.12). Vaak lijkt het of

het kind X-benen heeft. Als het kind gevraagd wordt de tenen

recht naar voren te zetten, verdwijnen de X-benen. Bij het lig-

gend onderzoek wordt het kind op de buik neergelegd met de

knieën 90° gebogen. Het naar buiten draaien van het onderbeen

is de mate van endorotatie, het naar binnen draaien de mate van

exorotatie. Het bekken wordt hierbij gefixeerd met de hand van

de onderzoeker. Bij kinderen vanaf vier jaar is er in de regel een

symmetrische verdeling tussen de endo- en exorotatie. Bij

sommige kinderen tussen vier en zes jaar treedt een versterkte

endorotatie en een verminderde exorotatie op (figuur 7.12). De

A B C D

E F G
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De gezamenlijke spierbuik insereert aan het processus mastoi-

deus net achter het oor (figuur 8.5). De oorzaak van de zwelling

in de spierbuik van de m. sternocleidomastoideus, die tien dagen

tot vier weken na de geboorte optreedt, is onduidelijk. Vroeger

nam men aan dat tijdens een moeilijke bevalling (stuitligging of

tangverlossing) een bloeding in deze spier ontstond, gevolgd

door fibrosering van het hematoom. Er is echter nooit bloed in

de zwelling aangetoond. Men veronderstelt nu dat het fibreuze

weefsel reeds voor de geboorte aanwezig is.

In 90% van de gevallen treedt voor het eerste levensjaar

spontaan herstel van de torticollis op. Als de afwijking

persisteert dan deformeren ook het gelaat en de schedel.

Aan de zijde van de contractuur vlakken de schedel en het

gelaat af (plagiocefalie).

Bij 20% van de kinderen met een infantiele musculaire

torticollis wordt een aangeboren heupafwijking gevonden.

Als er geen contractuur van de m. sternocleidomastoideus

is, dan zijn de onderliggende oorzaken een congenitale

afwijking van het skelet of een oogafwijking.

Juveniele musculaire torticollis. Soms ontstaat de musculaire

torticollis op oudere leeftijd. Er is dan een contractuur van beide

koppen van de m. sternocleidomastoideus. Spontaan herstel

treedt bij dit type niet op.

Ossale torticollis. Door aanwezigheid van een hemivertebra

(halve wervel) of (een) asymmetrische ongesegmenteerde

benige verbinding(en) kan er een scheve nek ontstaan. Als de

nek bovendien verkort is, dan is er sprake van het syndroom van

Klippel-Feil.

Een bijzondere vorm van een ossale torticollis is het syndroom

van Goldenhar of het oculo-auriculo-vertebrale syndroom.

Naast afwijkende wervels is sprake van oog- en oorafwijkingen

in de zin van een epibulbaire dermoïdcyste en preauriculaire

huidafwijkingen.

Oculaire torticollis. Deze afwijking is vanaf de geboorte aan-

wezig is, maar wordt vaak pas opgemerkt rond de leeftijd van

Figuur 8.4: zwelling in het verloop van de rechter m. sternoclei-

domastoideus.

Figuur 8.5: A: de m. sternocleidomastoideus heeft een sternale en een claviculaire oorsprongskop. De gezamenlijke spierbuik

insereert aan de processus mastoideus net achter het oor. B: de m. sternocleidomastoideus kan ter hoogte van de oorsprongskoppen

op de clavicula en het sternum operatief verlengd of gekliefd worden. Bij een eventueel recidief moet naast het klieven of verlengen

van de origo op de clavicula en het sternum ook de insertie ter hoogte van de processus mastoideus worden gekliefd. C: in dit geval

is de m. sternocleidomastoideus ter hoogte van de insertie op de processus mastoideus, evenals de oorsprongskop ter hoogte van de

clavicula, dwars gekliefd en tesamen met de oorsprongskop ter hoogte van het sternum is de spier Z-vormig verlengd.

negen maanden, nadat het kind een hoofd- en zitbalans heeft

verkregen. Parese van de extraoculaire spieren, in de regel de m.

obliquus superior, veroorzaakt scheel- en dubbelzien als het

hoofdje horizontaal wordt gehouden. Het kind moet het hoofd in

het frontale vlak scheef houden om dubbelzien te voorkomen.

Aanvullend onderzoek: röntgenonderzoek van de cervi-

cale wervelkolom om een ossale torticollis aan te tonen of

uit te sluiten. Bij een infantiele of congenitale musculaire

torticollis moet een echogram van de heupen of een

voorachterwaartse röntgenopname van het bekken worden

aangevraagd om een eventuele aangeboren heupafwijking

te onderkennen.

A B C
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adolescente scoliose is. De laatste jaren worden de voorge-

noemde groepen door sommige scoliosedeskundigen dan ook

verenigd tot twee groepen, namelijk de vroeg en laat ontstane

scoliosen (in deAngelsaksische literatuur: “early onset” en “late

onset” genoemd). Door sommigen wordt de grens bij ongeveer

5 jaar gelegd, in feite worden daarmee de juveniele en adoles-

cente scoliosen samengevoegd. Door anderen wordt de grens bij

ongeveer 8 jaar gelegd waardoor ze de infantiele en juveniele

scoliosen samenvoegen.

Infantiele idiopatische scoliose (0-3 jaar). Een infantiele idiopa-

thische scoliose komt zelden voor en betreft 1% van alle scolio-

ses. Het komt meer voor bij jongens dan bij meisjes (3:2).

Gewoonlijk is de zijdelingse verkromming convex naar links en

thoracaal gelokaliseerd (figuur 9.13). Begeleidende afwijkingen

kunnen zijn: gelaat- en schedelasymmetrie (plagiocefalie), torti-

collis en heupdysplasie. Gelukkig verdwijnt de curve voor de

leeftijd van één jaar in 85% van de gevallen spontaan. De cur-

ven die spontaan verdwijnen zijn nooit groter dan 35° en in het

merendeel van de gevallen kleiner dan 25°. In 15% van de

gevallen verdwijnt de bocht niet spontaan en ontstaat er een ern-

stige deformiteit (tabel 9.1). Het is van belang om onderscheid

te maken tussen een niet progressieve en een progressieve

infantiele scoliose. Men kan dat het beste doen door een voor-

achterwaartse röntgenopname van de wervelkolom aan te

vragen en op de top van de curve de rib-vertebral angle diffe-

rence (RVAD) te laten meten. Hierbij wordt de hoek gemeten

tussen de wervelkolom en de rib, zowel aan de linker- als aan

de rechterzijde. Als het verschil meer dan 20° bedraagt dan

hebben we in 90% te maken met een progressieve infantiele

idiopathische scoliose en in 10% zal de scoliose spontaan

verdwijnen (figuur 9.14). Als de RVAD minder dan 20°

bedraagt, zal de scoliose in 90% van de gevallen spontaan

verdwijnen en in 10% van de gevallen progressief zijn. Het

is verstandig een infantiele idiopathische scoliose om de vier

maanden vanaf de leeftijd van één jaar tot de leeftijd van twee

jaar radiologisch te vervolgen om te zien welke kant het op gaat.

Juveniele idiopathische scoliose (3-10 jaar). Deze betreft 10-

20% van de idiopathische scolioses. Deze vorm van scoliose

komt evenveel voor bij jongens als bij meisjes. Het betreft hier

meestal een rechts convexe thoracale scoliose (figuur 9.15) of

een dubbele curve: thoracaal convex naar rechts en lumbaal

convex naar links. Bij meisjes tussen de zes en tien jaar zijn de

Figuur 9.13: zuigeling met een infantiele idiopathische scoliose,

zijdelingse verkromming convex naar links.

54
o

o
85

Figuur 9.14: zuigeling met een infantiele “rib vertebral angle

difference”(RVAD). Op de top van de curve wordt de hoek

gemeten tussen wervelkolom en de rib, zowel aan de linker- als

aan de rechterzijde. Indien het verschil meer dan 20° bedraagt,

dan is het zeer waarschijnlijk dat we te maken hebben met een

progressieve idiopathische scoliose. In dit geval 85° - 54° = 31°,

derhalve zeer waarschijnlijk progressief.

Figuur 9.15: A: meisje van

vijf jaar met een juveniele

idiopathische scoliose. De

thoracale curve is convex naar

rechts. B en C: een onbehan-

delde juveniele idiopathische

scoliose.

A B
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Idiopathische scoliose. Scoliosen met een zijdelingse krom-

ming tussen de 10° en de 20° moeten één keer per vier maanden

door een ervaren onderzoeker worden gecontroleerd op progres-

sie van de zijdelingse verkromming.

Als bij de viermaandelijkse controles blijkt dat de bocht toe-

neemt, of als de onderzoeker hierover twijfelt, zal een nieuw

röntgenonderzoek worden verricht.

Bij een adolescente idiopatische scoliose treedt progressie voor-

al op bij het begin van de puberteit wanneer zich oksel- en

pubisbeharing manifesteert en de uitwendige geslachtskenmer-

ken zich ontwikkelen, zoals groei van mammae en testes. Bij

een progressie van meer dan 5° zal een romporthese (brace)

behandeling worden ingesteld. De brace moet dag en nacht wor-

den gedragen, het liefst 23 uur per dag. De scoliose en de brace

worden om de vier maanden gecontroleerd. Deze behandeling

wordt gecontinueerd tot het einde van de groei. Bij meisjes

houdt de rug op met groeien bij gemiddeld 14 jaar en bij jongens

bij gemiddeld 17 jaar. Door bij iedere controle de lichaamsleng-

te te meten krijgt men een indruk wanneer de groei is geëindigd.

Blijft bij meisjes vanaf 12½ jaar en bij jongens vanaf 14½ de

lichaamslengte bij twee opeenvolgende viermaandelijkse con-

troles constant, dan kan een handskeletfoto van de linkerhand

worden aangevraagd om te zien of de groei daadwerkelijk is

gestopt (figuur 9.19).

Een andere methode is de bepaling van het Risser stadium,

waarbij de mate van verbening van de apofyse van de bekken-

kammen op de röntgenopname bepaald wordt (figuur 9.20).

Wordt bij het eerste bezoek op de scoliosefoto van een kind een

curve tussen de 20° en 50° gevonden dan wordt onmiddellijk

met de bracebehandeling gestart.

Orthese (brace) behandeling zal de scoliosehoek niet verbeteren

maar bij de idiopathische scoliose wordt door deze behandeling

in ongeveer 80% van de gevallen progressie voorkomen.

Figuur 9.19: handskeletfoto. De skeletleeftijd wordt bepaald aan

de hand van een röntgenopname van de linkerhand. Door de

grootte en de vorm van de epifysairschijf te vergelijken met de

atlas van Greulich en Pyle kan de skeletleeftijd worden vastge-

steld. De skeletleeftijd aan de hand van deze röntgen-opname is

12½ jaar.

Figuur 9.20: het Risser teken bepaalt de mate van benige uit-

rijping van de apofyse op een voorachterwaartse röntgen-

opname van het bekken. In de tekening zijn op de rechter-

bekkenkam stadium I tot en met IV aangegeven, waarbij er

steeds per stadium 25% toename van de verbening is. De ver-

bening begint aan de voorkant van het bekken. Risser I betekent

dat 25% van het bekken verbeend is en dit vormt het begin van

de puberiteit. Risser IV betekent 100% verbening, maar nog

geen volledige fusie. Risser V (linkerbekkenhelft) toont een

volledige fusie van de apofyse met het ilium.

I

II

III
IV

V

Figuur 9.21: A: Boston brace. B: met kleren aan valt de brace

niet op. C: Triac scoliosebrace. D: deze brace laat bewegingen

toe zoals hier zijdelings naar rechts.

A B

C D
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Figuur 9.22: A en B: bij bochten waarbij de apex proximaal van

Th8 ligt is in principe uitbreiding van de brace naar de kin nood-

zakelijk, de zogenoemde Milwaukee brace. Deze brace gaf

vaak kaakproblemen en wordt niet meer toegepast. Voor deze

bochten is geen adequate brace. Gelukkig komen bochten met

een apex proximaal van Th8 weinig voor.

De meest gebruikte brace is de TLSO (thoraco-lumbo-sacrale

orthese) oftewel de Boston brace (figuur 9.21). Deze brace is

effectief voor bochten kleiner dan 35°. Een alternatief voor de

Boston brace is de zogenaamde Triac brace (figuur 9.21). Beide

kunnen alleen gebruikt worden als de apex van de bocht ligt bij

Th8 of distaal daarvan liggen. Bij de bochten waar de apex

proximaal van Th8 ligt is in principe uitbreiding van de brace

naar de kin noodzakelijk zoals bij de zogenoemde Milwaukee

brace (figuur 9.22). Deze laatste brace wordt door kinderen

meestal niet of moeilijk geaccepteerd en bovendien treden er

problemen van de kaakkopjes op, zodat deze behandeling verla-

ten is. Gelukkig komen bochten met een apex proximaal van

Th8 weinig voor.

Zodra de brace gedragen wordt moet een voorachterwaartse

röntgenopname van de wervelkolom in de brace worden

gemaakt. Als de röntgenopname met de brace aan reductie van

de bocht vertoont, doet deze zijn werk goed.

Tot een Cobb hoek van 50° is de behandeling in feite cosme-

tisch. Bij een Cobb hoek meer dan 50° treden pijnklachten op.

Derhalve zal geadviseerd worden bij bochten vanaf 50° een

spondylodese te verrichten over het scoliotische traject, bij

meisjes het liefst vanaf de leeftijd van 12 jaar en bij jongens

vanaf de leeftijd van 14 jaar. Er zijn vele methodes om de wer-

velkolom te fixeren, zowel van achteren als van voren kan wor-

den gefixeerd (figuur 9.23). Welk systeem men ook kiest, het

doel van de spondylodese is om de progressie een halt toe te

roepen en de grootte van de curve terug te dringen. Als compli-

caties kunnen optreden infectie, materiaalbreuken, uitbreken

van het materiaal en een pseudartrose. Als gevolg hiervan is bij

5-15% een reoperatie nodig. De meest rampzalige complicatie

is een irreversibele ruggenmergbeschadiging. Bij de huidige

methodes is deze kans zeer klein (ongeveer 1 op de 1.000

geopereerde patiënten).

Figuur 9.23: A: idiopathische adolescente thoracolumbale scoliose. B en C: dezelfde patiënt als in figuur 9.23.A na een posterieure

spondylodese.

A B

A B C
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normaal

1 2

3 4

Figuur 9.38: de mate van spondylolisthese wordt aangegeven

door middel van een gradering die loopt van 1 tot en met 4. Bij

graad 1 is de bovenliggende wervel voor een kwart, bij graad 2

voor de helft, bij graad 3 voor driekwart en bij graad 4 is de

bovenliggende wervel met het gehele bovenliggende deel van de

wervelkolom volledig afgegleden ten opzichte van het onderlig-

gende wervellichaam. Een totale afglijding wordt spondylopto-

se genoemd.

Figuur 9.39: A: spondylolisthese graad 4 (spondyloptose) op het

niveau L5-S1 met B: een versterkte compensatoire lumbale lor-

dose, de billen zijn afgevlakt als gevolg van het achteroverge-

kanteld bekken en de knieën zijn gebogen. C: de rug is relatief

korter, waardoor er op lumbaal niveau een diepe huidplooi aan-

wezig is.

Figuur 9.40: spondylolisthese. A: congenitale of dysplastische

spondylolisthese. B: de isthmische verlengingsspondylolisthese.

C: isthmische spondylolytische spondylolisthese.

bel trapje ontstaat. Dus bij een spondylolisthese is op het niveau

L5-S1 een trapje op het niveau L4-L5 palpabel (figuur 9.37). De

prevalentie van deze afwijking is 2-4%.

De mate van spondylolisthese wordt aangegeven door middel

van een gradering van 1 tot en met 4 (figuur 9.38). Een totale

afglijding wordt spondyloptose genoemd.

Bij een spondylolisthese is in 20-50% van de gevallen sprake

van scoliose. Als er een kyfose bestaat ter hoogte van de lumbo-

sacrale overgang met een versterkte compensatoire lumbale lor-

dose, met platte billen als gevolg van een achterover gekanteld

bekken en gebogen knieën, dan heeft men met te maken met een

spondylolisthese die voor meer dan 50% is afgegleden (figuur

9.39). In een aantal gevallen zal een spondylolisthese symp-

toomloos blijven. Lage rugklachten kunnen optreden, vooral na

contactsporten. De klachten manifesteren zich meestal tijdens

de puberteit. Soms treedt uitstralende pijn op naar de achterzij-

de van één of beide benen.
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