Patiënteninformatie

Scoliose volwassenen
Wervelkolom
Inleiding
Er is bij u een scoliose geconstateerd. Uw behandelend arts heeft dit met u besproken. Deze folder
geeft u meer informatie hierover.
Anatomie wervelkolom
De menselijke wervelkolom (ook wel ruggengraat genoemd) bestaat uit 33 of 34 wervels, met tussen
elke twee wervels een tussenwervelschijf. (zie figuur 1)
Bij 99,9% van de mensen klopt dit. In uitzonderlijke gevallen komt ook wel eens een zesde
lendenwervel voor.
Van boven naar onderen bestaat de wervelkolom uit:
7 nekwervels (cervicale wervelkolom)
?12 borstwervels (thoracale wervelkolom)
?5 lendenwervels (lumbale wervelkolom)
?het heiligbeen, een vergroeiing van 5 wervels (sacrum)
?het stuit- of staartbeentje, een vergroeiing van 4 of 5 wervels (coccygeus)
Wervels
De naamgeving voor de individuele wervels wordt ook wel afgekort tot:
C1-C7 voor de cervicale- of nekwervels
T1-T12 of Th1-Th12 voor de thoracale- of borstwervels
L1-L5 voor de lumbale- of lendenwervels.
Het midden van de lendenwervels bevindt zich 2 cm boven de bekkenkam. Door de vorm van de
wervels en omdat ze boven elkaar zijn gepositioneerd, ontstaat er een hol kanaal dat door de
wervelkolom loopt. Dit kanaal noemt men het wervelkanaal, hierbinnen bevindt zich het ruggenmerg. De
wervels beschermen het ruggenmerg en dragen het gewicht. Naarmate het te dragen gewicht groter
wordt, worden ook de wervels groter en anders van vorm. De wervelkolom steunt op het bekken.

De wervelkolom van de mens heeft een s- vorm. Door deze vorm worden schokken die ontstaan bij
lopen of rennen geïsoleerd van de gevoelige hersenen. De krommingen in deze s- vorm worden
aangeduid met de termen kyfose en lordose. Een kyfose is een kromming met de bolle kant richting de
achterzijde, zoals in de thoracale en de sacrale wervelkolom. Een lordose is een kromming met de bolle
kant richting de voorzijde, zoals in de cervicale en de lumbale wervelkolom.
Scoliose
De wervelkolom vertoont normaal een aantal bochten (lordose en kyfose). Deze voor- en achterwaartse
bochten kunnen soms abnormaal versterkt zijn zonder dat ze klachten geven. Een scoliose is een

abnormale kromming van de wervelkolom naar links of rechts opzij. (figuur 2 )

Daarnaast draait bij scoliose de wervelkolom om haar as. De verdraaiing van de wervelkolom
veroorzaakt op borsthoogte aan de rugzijde een bolling van de ribben. Die bolling wordt gibbus of
bochel genoemd. (figuur 3)
Oorzaak
Meestal is de oorzaak van scoliose onbekend. Dit wordt idiopatische scoliose genoemd en begint vaak
bij adolescenten rond de leeftijd van 12 jaar. Deze vorm komt vaker bij meisjes dan bij jongens voor.
Scoliose kan ook ontstaan door een beenlengteverschil, spierspasmen of ontstekingen inde buikholte.
Deze scoliose verdwijnt als het onderliggende probleem is opgelost en wordt een compensatoire of nietstructurele scoliose genoemd.
Tenslotte kan een scoliose onderdeel zijn van andere aandoeningen zoals spier- of bindweefselziekten,
afwijkingen in het wervelkanaal of van de wervels zelf. Deze vorm van scoliose is blijvend en wordt een
structurele scoliose genoemd.
Klachten
Er is een zichtbare zijwaartse misvorming van de ruggengraat. Over het algemeen zijn er weinig
lichamelijke klachten. Soms doet voorover buigen pijn en zelden treden afwijkingen aan zenuwen of
spieren op. Als de scoliose langdurig blijft bestaan kunnen vroegtijdig afwijkingen aan de gewrichten
van de wervelkolom optreden.
Vragen
Hebt u na uw bezoek aan de specialist nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek orthopedie.
Gelieve ons tijdens kantooruren te bellen.
Polikliniek Orthopedie (076) 595 30 80
Locatie Molengracht en Pasteurlaan
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