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Agenda

� 1  Wat nemen we mee naar huis over 

de “Gameboyrug”? 

� 2 Hoe “heurt het eigenlijk”?

Kenmerken van “normale” groei 

van het bewegingsapparaat 

� 3  De invloed van omgevingsfactoren � 3  De invloed van omgevingsfactoren 

op de ontwikkeling van het skelet.

De 5 V’s.

� 4 Houston, do we’ve got a problem ?

We zitten teveel, te veel verkeerd 

� 5 Werk voor de fysiotherapeut in 

alle (levens)fasen aan de hand 

van de 5 V’s
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Take home message’s gaan over:  

�Over de 5 ontwikkelings-processen van 

wervelkolomproblemen in de jeugd en hun 

achtergrond (de 5 V’s)

�Over waar FT actief moet zijn�Over waar FT actief moet zijn

�Nieuwe scanmethode in NL

�Klinische testen, die validatie behoeven

�Onderzoeksmogelijkheden actief zitten
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Proceskenmerken verworven problemen 

steun- en bewegingsapparaat: de V5

1 Verliezen Conditie extensoren

rug

2 Verstrakken Balansextensoren : 

hamstrings, ook 

zenuwenzenuwen

3 Verstijven Contractuurvorming , 

eerst centraal

Lenig, maar toch stijf

4 Vervormen Eerst kraakbeen en 

disci, dan wervels en

gewrichten

5 Verschuiven Scoliose, 

wervelglijden, ook 

varus knie
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Steeds meer kinderen komen aan 

V4 en V5!
MC 2013: De gameboygeneratie verleert haar goede houding

Patiënten cases bij  V4 Patiënten cases bij  V4 

(= vervormen) 
�Wat  komen we 

allemaal tegen in de 

praktijken?

�Wat zien we?

�Wat zit erachter? 
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Jongen 18 jaar, een half jaar veel pijn
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Röntgen, standaard, maar zinvol? 

Diafragma?

Buikspieren?

Uitslag: Normaal(!???)               
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Buikspieren?



MRI, meestal overbodig, maar zeer 

leerzaam

Veel te dunne disci

Finse studie2013: 40% heeft op 18 jaar MRI beeld van 60 jarige!

Schmorllse nodi

Lumbale Scheuermann

Wortels 

schuren tegen 

kanaalwand 
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Merg tegen 

voorwandvoorwand

Annulus 

zakt uit en 

wordt 

afgeknepen
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Patiënten cases V4

Interne

Booghoek

13 jaar, moeite met trechterborst, moeheid.

Interne

loodlijn
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Gestrekte benen Knieën gebogen
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Patiënten cases V4

13,5 jr. Vechtsport, pijn in de rug.

Eelt doornuitsteeksel

Striae huid

Knikrug

Versterkte booghoek

Korte hamstrengen
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Etc. etc…..

Door samenhang tussen 

- Klinisch beeld (houding)

- Testen ( functie en 

spanning)spanning)

- Formetric scan 

- Röntgenbeeld

- MRI 

te onderzoeken , kunnen 

we op klinisch beeld 

behandelplan opstellen. 
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Goed groeien bewegingsapparaat
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Wat is groei? 

Wat is normale ontwikkeling? 

• EVIDENCE: Alle weefsels groeien 

op basis van celdeling , behalve 

de zenuwcellen. Die moeten door 

rek een enorme lengtegroei 

doormaken, een energie vretende 

vorm van groei !vorm van groei !

• Neuro-ossale groeirelaties door 

spanning gestuurd

• Het enige wat een perifere 

eindigende zenuwcel kan 

waarnemen en omzetten in 

signalen is rek/ spanning. 

Normaal = Orthopedie!

Individu : groei

Soort : (Darwin) fenotype verandert alleen bij VEEL individuen 

ROTH
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Hoe groeit een kind (goed)?

� Goed groeien gaat volgens 

natuurkundige  optimalisatie-

principes : VORM VOLGT FUNCTIE, de 

spieren doen het werk bij dieren.

� Het is dus een technisch te verklaren 

en te sturen proces : de juiste dingen en te sturen proces : de juiste dingen 

doen EN laten IN DE GROEI

� Groeien gebeurt thuis en op school

Lichamelijke opvoeding noodzaak

� Nu laissez faire. Omslag in denken 

kan snel gaan. In dit geval moeten 

betrokken partijen klaar staan.

� Overheid aan zet : media-aandacht 

Gameboyrug niet te vroeg. 



Evolutie naar homo erectus

� In alle gewervelden spannen de core-muscles als eerste aan, als 

de “primary engine in locomotion”.

� De grootste verandering in functie van de rug tussen viervoeters 

en de bipedale mens is dat er op de thoracolumbale overgang 

een torsiegewricht is ontstaan, die die het pendulum van de 

benen en het “reversed pendulum” van de armen verbindt. benen en het “reversed pendulum” van de armen verbindt. 

� De mens is het enige dier, dat de conus van het ruggenmerg op 

de TL overgang heeft !

�Maar we zijn geen homo sedens! De biologie 

heeft geen antwoord. 
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Mismatch groei tussen zenuw-en

botweefsel

� Drie dimensionele vervormingen kunnen gaan

optreden bij iedere onbalans in de neuro-ossale 

groeirelatie.  SPANNING!

� Langdurige flexiehouding, voordat de spieren sterk

genoeg zijn om de wervelkolom goed ge-genoeg zijn om de wervelkolom goed ge-

extendeerd te houden, leidt onherroepelijk tot 

kyfose met uiteindelijk een “te kort” ruggenmerg

en wortelsysteem (o.a Butler, neurodynamics)

We moeten dus een zenuwstelsel opvoeden 

en daar de spieren voor gebruiken via de 

houding! 18



Grootste kracht brede orthopedie voor het 

kind 1900-1960 

� Awareness bij het volk 

(ouders en onderwijzers) 

� Goede schoolgymnastiek

� Goede controle 

schoolartsenschoolartsen

� Gymnastiek verenigingen

� Heilgymnastiek

� Orthopedisch 

schoolmeubilair

� Militaire en danshouding 

voorbeeld
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Grootste kracht brede orthopedie voor het 

kind 1900-1960 

� Awareness WEG

� Schoolscreening WEG

� Sport, maar Gymnastiek 

WEG

� Heilgymnastiek WEG� Heilgymnastiek WEG

� Orthopedisch 

schoolmeubilair WEG
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ZORGKOMPAS-RIVM:>40% 

kinderen in de problemen
Waarom is de kennis over goed en 

slecht bij houdingen verdwenen? slecht bij houdingen verdwenen? 
De wetenschap en de witte vlek

Waar ging het mis, ook bij de orthopedie 

en FT? 
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Oorzaken van 

wervelkolomafwijkingen

�Erfelijk/geboortetrauma: o.a Spina bifida, CP, 

Duchenne, Marfan etc.

�Voeding gebrek: rachitis, ondervoeding

�Voeding / vergif: lathyrus, medicatie in �Voeding / vergif: lathyrus, medicatie in 

zwangerschap

�Extern: zitten, industriële en persoonlijke 

technologie (kinderarbeid, auto, kinderzitjes, 

beeldscherm) vergeten!?
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Homo sapiens grossiert in 

aandoeningen en

vervormingen

� Item voeding: te veel, 

verkeerd

Lifestyle en ontwikkeling skelet/ 

wervelkolom

verkeerd

� Item bewegen: te weinig en

niet goed

� Item houding: belang uit

het zicht geraakt

23

VORM VOLGT FUNCTIE en v.v.



Kinderen in de groei:  praktijklab 

kinderarbeid
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“breaker boys” in a Pennsylvania

From the book The Bitter Cry of the Children by labour reformer John Spargo:

Work in the coal breakers is exceedingly hard and dangerous. Crouched over the chutes, 

the boys sit hour after hour, picking out the pieces of slate and other refuse from the coal as 

it rushes past to the washers. From the cramped position they have to assume, most of 

them become more or less deformed and bent-backed like old men. 
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Nederland: periode van een relatief gezonde groei jeugd
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Met het geleidelijk verbieden van kinderarbeid zagen we ook een 

teruggang in  incidentie van wervelkolomdeformiteiten bij kinderen 

en adolescenten

Na WO II ging het zo goed met kinderen, dat we achterover 

gingen leunen
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En hoe starten ze nu? 
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Zeer veel aandacht en geld in 

enorm uitgedijde Orthodontie 

gaan zitten.

Voor de kinderrug is geen 

Euro preventiegeld 

beschikbaar



Gevolgen zitten: anatomisch

� Vormverandering in wervelkolom 

lumbaal: verlies beschermende 

lordoselordose

�Houdingsadaptie: thoracolumbaal 

kyfosering: bolle rug

�Ongelijke belasting 

tussenwervelschijven; 

dunnerVerlies veerkracht ;kapot

�Andere stand grote gewrichten
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Verlies beschermende lordose op 

stoel
Hoe jonger het kind, 

hoe sneller 

vervormd

30



Zitoplossingen: 

balans flexie/ extensie veranderen

Zami

Het beste: 
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Toekomstperspectief jongeren met 

“moderne sitzbuckel”

� Chronische pijn

� Chronische functionele 

beperkingen Hun chassis is niet meer goed beperkingen

�Meer sportblessures en 

fracturen

�Meer kostbare ingrepen

�Hoger risico op latere 

arbeidsongeschiktheid
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uitgelijnd: meer slijtage



Het kan beter: verander houding 

en gewoontes vanaf de start!
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ROLMODEL ANDERS LATEN KIEZEN 
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Thoracolumbale overgang is primair 

betrokken en belangrijk in alle 

houdingen bewegingen.

Focus op de thoracolumbale overgang , van waaruit de 
curvatuur ontwikkeld



Testen (functie, spanning)

LANGZIT

STAAND                         ZITTEND                                 LIGGEND
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BUKTEST 

SCOOPTEST

LANGZIT

ZITTEN OP RAND
BEENHEFPROEF

Verdwijnt door goed rekken 

en door continue extensie rug in TLI bracing



Spanningsfenomenen

Jack in the box test
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Spanningstesten

PUMPHANDLE TEST
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V4en V5 :behandelen kan beter!  

�Care to Move:

Formetric scan

Uitleg vorm volgt functieUitleg vorm volgt functie

Zelfredzaamheid

Actieve zitvorm : Zami

Dedicated FT

TLI bracing ( ook softvorm)
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TLI Bracing concept

� Extensie ++, kanaal zo langer

� Herstel beweeglijkheid 
facetten door opening 
achterzijde

� Direct herstel sagitale balans� Direct herstel sagitale balans

� Mobiliteit, ook van ribben 
weer beter

� Voor alle stoornissen geschikt

� Bewijs (Cobb/ X) geleverd in 
Spine en Scoliosis. Approval
SOSORT
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Kerntaak FT bij  jeugd: ingrijpen en 

bijsturen bij V1 t/m V3

�Verliezen  spierkracht opbouwen (bovenlijf !)

�Verstrakken neurodynamische systeem      

oefeningen ( rekken, extensie!)

�Verstijven  gericht en systematisch mobiliseren, �Verstijven  gericht en systematisch mobiliseren, 

actief , soms eerst passief (MT)

�Vervormen     bracing

�Verschuiven   bracing en/of OK             

Focus op TL gewricht
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Start waar het begint ook in FT: de 

thoracolumbale overgang!

� Focus eerst op TL gewricht

� Bij scoliose symmetrische druk 

in brace, echter asymmetrisch 

in oefeningen

� Extensie, extensie, extensie 

(Klapp, Schroth, 

Heilgymnastiek) Oefenstok

� In brace alle bewegings-vrijheid 

op flexie na

� Actief zitten tot nieuwe leefstijl 

maken (als zitten toch moet) 
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Conclusies:
� Er is een heel groot probleem rond houding en weinig kennis

� FT kan m.b.v. 5 V’s ernst en stadium houdingsprobleem onderkennen en :

- V1-3 zelf aan pakken

- V4 en V5 verwijzen houdingsspecialist(brace/OK)            

maar mee blijven behandelen  

Onderzoek inrichten:Onderzoek inrichten:

� relatie houding en spiertightness, validatie testen

� relatie houding , thightness en blessures

� herintroductie vorm volgt functie principes 

� onderzoek naar waarde actief zitten Zami

� TLI bracing ook naar eerste lijn? 

� Volwassenen identiek benaderen

Paramedici hebben de sleutel tot succes !
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Bedankt voor de aandacht!
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Info: info@caretomove.nl


