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Deze presentatre lntroduceert
nierwe co lcepten over de oorzaak
en b€ha 1de lng van d opêih sche
sco ose, door m dde van Neura
Orgên zation Technique, N.O.l h1 het
vorigê nLrrnmer van Kinesio ogl€ las

!

hei eerste dee oveÍ dlt onderwerp.
ldiopathischê (van onbekende
oorzaak)scoliose ( .S.) ls verkeerd
geduid aLs een aandoening van de
werveLko om en daarom zijn alle

therapieèn er op gericht geweeÍ
oÍn op de één of andere mêniÊr de
wêrvêlkolom te beheersen of recht
te zettÊn. Sco iose ls vaak hêt gevo g
van een trauma. E€n geboortetrauma,
ê s kind geva en of mlshandêld, een
whip ash of hoofdverwondlng, er is
a tijd een onder iggendê oorzaak van
het neurologische probleem in het
cerebellalre rêfl€xfeedbacksvsteem.
Dit zorgtvooreen ges oten neura e
kring op ruggenmergniveau,
wêardoor trepaalde houdlnesspieren
hypertoon worden. De disorganisatie
in deze pÍ ma re reflexsystemen
roept een sp erreactiviteit op die
een geb okkeerde ooppositie
veroorzáakt waar het lichaam niet

uit kan ontsnappen. De resLrlerende
spleronba ans veroorza:kt een
kromming in dê wêrvelkolom en
de dêará:n verbonden ribben. die
uiteindêlijk lêidt tot de vervormlng die
scoliose genoêrnd wordt. D t fenomêên
is hêt actiefste wanneer een persoon in
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De Neurologische Basis van

ldiopathische Scoliose
N/lijn onderzoek laat z en dat het
Làbvrint OosreÍlexsvsteeir (L O.R.), in
samenwerking mêt het c oaca Bekken
Centeringreflexsyíeem, de primalre
systemen zljn die betrokken zljn b j
scoliosê. Deze iwee reflexsyÍemen
zijn de primaire componenten van
het Gait-reflexsysteem {lopen) en de
VeshbuloSpinale Tractus {VSI). Dit ls
het ultieme neuro ogische systeem

dat lch:amsbalans en houdlng
Het Hoofdoprichtingssysteem
Het algemene

hoofdoprichtngsreílexsvíaem
is het Veshbulalre oogHoofdoprichtingssysteem, VO.R Dit
kan in twêê delên vêrdee d worden
één voor statischê houd ing €n één
voor beweeine, d e onaJhanke jk van
e kaar functioneren. Het Labvr nt OogHooídoprichtrngsreflexsysteem ls het
svsteern dat zich vooral bezig houdt
met de st:tische houd ng van het
hoofd. H€t Vestibulalre deelgaêt over
de houdlng van het hoofd b i bêw€g ng
ên wordt geactiveerd door hoofd oí
oogbeweging. Het ls het vêstibulaire
systeem dat verantwoordêlijk is
voor de diverse oogposities en
oogspierfuncties. Een b okkade ir dit
systeem zet de oogpos Ue vast, zoê s
aangetroffen bij sco ose.
Het Bekkencentering Refl exsysteem
Het C oaca bekkencenter ngssytêem

20

\\t

II

rust is, of slaapt. Wanneer een persoon
normaê acuef s, remt de spleractrv telt

samengesteld,
gepresenteerd door
Êvelyne Rupp

,\ï,,,

centreert het bekkên bijnorma e
êcnv telt onder hêt hoofd,
in samenw€rking mêt het
Hoofdoprichtingsreflexsyneem. Het
controleeft ook de spiêÍreactivltelt
v:n de beenspieren ten opzichte van
de bekkenspleren ên rompspieren ei
daaÍuit voortvloeiend, de hoofd- en
nekspierên d e nodig ziif voor een

norma e houding.
Reactieve Spierf uncties
Het lichaam heeft nêuwkeurlge
neurologische programmat voor
allê bewegingen vên lichaam en
edematen. edere spler heeft ten
minste één andere spler dle reactief
€nlof antagonishsch ls. Als bij een
b€weging één spier of spiergroep wordt
gefaci iteerd, wordt de antagonlshsche
!pier of spiereroêp in deze fde nrêtê
geremd, zodat het lichaam nlet zijn
eigen acnvlteit tegenwerkt. Deze
facl ltatiê- en remmingsrefexên ziin
autonoÍne patronen dle het lichaam
soepel lêten bewegen door vêle
moge ijke poslnes.
Gait-Reflexsysteem
A s we naar een gewone pas ínet
het rechterbeên kllken, zien we het
r€chtêrbêen naa r voren bewegen,
dÈ nkerarm naar voren, met hun
gere ateerde bekkên, romp schouder
€n armsp eren gêfêci teerd om arnr
en been naar vorên te bewegen.
Tege ljkerhld worden de reacnevê
spieren .an de achterkant geremd,
om arrÍr en been naar voren te lêten
b€wegen. ln iêdere scoliose situêtie
besta.t er een "geblokkeerde Paí'
s tuahe. Hierdoor zijn de spieren aên
de corvexe kant (arm naar achterên)
hypertoon ten opz chte van de
tegenover ggende kant ên raken

daardoor eerder uitgeput onder stress.
Ze zijn minder goêd n staat orn een

':

-ljngsbalans te ondersieunen

:_e kant tegen de andere, zijkant
.,_ :ljkant, voor en achtet houden

De spleren doen in princlpe wat ze
moeten doên; ze reagêren vo strekt
normaal op dê instructies van het
rugSenmerg Eên continu êangehouden
druk op het (a een) bovenste dee van
de sacrospinalis terwijl de ribbenkast
vaf onderen aan de hoge kani wordt
ondersteund, mêt de c iënt op de

de lichaamshouding in balans.
I = :onstante spanning van de spjeren
: - -! uit balans zijn is genoeg stress
: - :-ê hypertone spieren uit ie putten
:_ :. verzwakken, waardoor de niet
:-' :re spierên met een norma e
--;::pirnning uiteinde ijk hard€r

wjlst op hvpertonus. De hamsirings
aan dezelfde kant zullen nu hypotoon
wordên in reêctie en zwak testen. Dit is
het begin van dê reactievê spierketen
die in alle sco iosês wordt aangetroffên.
Djt "opent het circuit".

-'eer

het lichaam ir rust ls. Zê zijn
:::-.m zwak ten opzichte van de njet
::::re spleren aan de concave kant.
:

-:

:rníante

spann ng vên spieren van

:=

'---.a

:<<ên Deze hogere spannlng

buik, zal zwakte veroorzaken, hetgeen

zal

: .:Í oop van tild de wervels op die
::.ie verdraaien naar de kant van de
_
r:. rê spannlng.
2

r-neer de wervels

'.

één kant
: -:: en, moet de werve kolom ook
d e kant buigen, waardoor de
. . _: <ieristreke kromming van scoliose
:3i2êt De ribbenkast aan de
:: _, ere kant wordt dên ook vervormd.
, ::r de ongelijke gewichtsverdeling
naa r

-,:'

:

3. De quadricepsen zijn nu reactiêf

hyperton ten opzichte van de
eecorrjseêrde hamstrlnss {vooF
achier verbindlng).
De bulkspieren, zowel recht als
schuin, zijn nu hypotoon t€n
opzichte van de gecorrigeêrde

:-den de wêrvellichamen en
::ênwervelschijven samengedrukt

::_ de concave kênt. Dit wordt een
: :ref permanênte vervornring van de
::-,:i!ur. Deze vervorming zÊlf is niet

::

De psoas, verantwoorde ijk voor
de voorste siabilisatie van de

:.oliose, maar het gevolg van de

::_loening.

,:

wervelko oÍf, zijn nu hypertoon
ten opzichte van de gecorrlgeerdê

-isvormingzt ingêbouwd

-_re

n dÊ
en ribstructuLr ên kan nlet

: =lenswaardig worden vêranderd,
::r de specifiekê feurologische
:
êns die hei veroorzaakt kan wel
:-:.deren. Scoliose is een aêndoening
:: 3en specifieke verstor ng van de

-::

:: :. -on houdingscontrolesystêmen
:- .et centrale zenuwsteiseldie
:::piersysteem jn die specifieke

-:,l
r:r:

6. De nekbuisêrs zljn nu (reactjef met

de psoas)hypotoon.

Tot dit mornent waren a e splêren
bilêteraal betrokken. De resi vên het
reactieve spiercircuit ls unilatêraal.
7. Wanneer de nekbuigers zijn

gecorrigeerd, zêl de bovenstê
trapezius aan de hoge kênt

ng zet. Daarom moeten prinrair

neuro oSlschê systemen

i:-:organ seerd worder. De
--,ê kolom zit er s echts mldden ln
Hêt behandelprogramma
::.:ngen.
_.nder

De sêcrospinalis en erector spinae
zljn in dêlen hypeftoon (top van de
boven- en benedencurve).
De hamstrings ziln nu bilateraa in
re atie tot de verandêrde spanning
van de sacrospinalis en erector

8. Dê pmc aan dezefde

kani

trapezius.

ornhelst correctie van het
=,'ologlsche gait en houdingssysteem
=?riwoordeiijk voor de spjeractiviteit_
.:^_eer dlt is gedaan, s het mogeltlk
:- :!ieren te corrigeren.

9.

: - Centering/Oprichting

11.Wannêêr de pirifornrÈ

=

:-'iêxonbalànsen bij l.S.
:,. : êerder vernre d z jn het
:r_:te en achtersle dee vên de

:::a bekkencentering en Labyrint/
Hoofdoprichtingsrefl exen
:_.uro

s nu

hypotoon, reactjef met de bovenstê
De I uieus maximus aan de
andere kant is reactief met de
gecorr geerde pmc ên js hypertoon.
10. De piriformis, reactief nret de
g uteus Ínaximus aan dezelfde kant,

is

gecoÍigeerd, zal de

tegenovêr iggende splenius capitis
{aan de hoge kant)nu reactjef

:

::

ogische reflêxsvtemen
zjln voor
anceerde houding €n eaits. Ze zijn
:,.ntrolemechanismen voor beide.

: :,erantwoordelijk

.:.:
:-

!

:.c

-s.

fi

eke Rea€tieve Spíeronbalansen

:: i bekend dat spieren

ln een

:::jÊf pêtroon moeten werken om
: ..'ie patronen als lopen, rennên,

Allê spieren hierboven worden
gecorrigeerd met spierspoehjes en/of
neurolymfátische en neurovasculairê
reflexen voor de bijbehorende spjeren.
Deze serie

var hyper- en hypotone

spieren aten de gedraaide positie
van het lichaêm zien zoals die wordi
aêngetroffen bij scoliose.

: - =:n €tc. tê kunnen uitvoeren. Door

:- - ib.lans vên het

scoliosepatroon

:_:: s/echts één kant geêctiveerd.
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16.Ofi een bet€re correctiê ie

Craniale Reflexen

12.spheno Basl

air

wannêêr de

splenius capitrs niêt langer aan
het achterhoofd trekt, komt
een spheno-basjlaire onbalans
tevoorschijn (flexie aan de hoge
kant). Dit mêchanismê is erg
belangrijk bij zowelde cranlale als
neuro ogische bêlans.
Door een onbalans in het ocu aiÍe
dêel van het Vestibulair Oculair
Refexsvsteem.{VO.R.) is het ooÊ aan
de hoge kant iets naar binnen gedraêid.
Daardoor is de perifere blik aan de kani
van de thoracale c!rve onvoldoende.
13-De L.O.R. wordt eerst aangepakt.
Onba ansen ln het labyrint en
oculalre deelzitten alleen aan de
hoge kant {het ocLr aire dee kên

biateraal).

14. De Tonische Nekoprichtingsrefl ex,
gerelateerd aan de L.O.R.
15. De VO.R. aan de hoge kant heeft

oogbeweging nodlg (ornhoog,
omlaag, links, rechts), om het

bewerksielligên, moêt de
lichêamsfascie opgereki worden,
van de heup naar de niet betrokken
schouder aan de achterkant en van
de heu p naar de schouder aan de
hoge kant aan de voorkant.
17. De VêstibuloSpinale Tractus, het
contro erende reflexsysteem bil'
hêr verwerken van sensorlschê
lnformatie, nclusief het verwerkÊn
van inforrnatie over lichaamsbê ans
en positie. Het ls het reflêtsystêem
dat betrokken is bij het rechtop
staan, je centrurn kennen, kunnen
balanceren op één voet mêt
ges oten ogen, etc, Dit reflexsysteem
moet nu gereorganiseerd worden
met de nleuwe li€haamsoriéntêtie.
Natuur ljk is oogbeweging
noodzakelijk om het vestibulaiÍe
dee van het reflex te activeren. De
c oacalreflexen moeien zowelvoor
als achter gestimuleerd worden.
18.Omdat de schouders uit ba ans
zijn geweest ten opzichte vên het

de sco lose gedraaid is geweest, is de

bekken vanaf het begin van dê
scoliose, is het lichaam de uitlijning
kwilt geraakt. Correctie zal de
schouders opnieuw uitlijnen. Het
ichaam kent altijd rlln grenzen en
dat reílex wordt aangêtroffen op
de top van het acromion en op de
voor- en achter cloaca reflexpunten.

lichaamsfascie vervorínd in de richting

Oosbewesins is niet nodis.

vestibulaire nechênisme te
activeren terwijl hêt ocu aire dee!
en de Tonische Nekoprlchtingsrefl ex
tegelijkertijd worden geactiveerd.

omdat hei ichaam vanaf het begin van
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Conclusiê
A e niet pathologische
scolioseaandoeningen zljn te
corrigeÍen. lk heb het hier over scoliosê
a s êandoening, niet de botnrisvorming.
As êên bot misvormd is, blijft hei
misvormd. Het neurale refl exsysteem
dat de on balans heeft veÍoorzêakt, kan
êchter we terug gebracht worden naar

nomaa íunctioneren.
Het is belangrijk om je te rêaliseÍen
dat de scolioseaandoening niet de
botrnisvorming is. Scoliose is een
neurofysiologlsche aandoening, met
orthopedische comp lcaties. Er zalaltijd
misvornring zijn als het ontstaan is
hjdens de eroei. Opêratres met stalen
pennen etc. kunnên de weruelkolom
rechter zetten, maar de wervels en
r bben blijven misvorÍnd.
De neurologische onbalans dle
de sco ose heeft veroorzaakt kên
êchter genorma iseerd wordên. De

patiënt za meteen angêrworden,
en deze extra engte behouden.
De botten kunnen misschien deeLs
geremodelleerd wordên, afhankelijk
van de mate van mlsvorminS, de eeftijd
en de hoeveelheid beweging. Piln
gere ateerd aan de scoliose kan worden
geë lmineerd. De misvormlng zal niet
erger worden en, indien Secorrigeerd
bin nen een jaar na het begin van de
scoliose, kan het met een paar dagên
geë imineerd worden.

