
Kinderen hebben in het  algem een behoefte aan goede begeleiding 
en correct ie in veel aspecten van hun leven. Voor een aanzienlij k 
aantal kinderen waarbij  "O- ”of- “X- ”  benen" niet  spontaan recht  
groeien, kan pijn en/ of m oeite m et  lopen en rennen ontstaan. Ook is 
de kans dat  er in de toekom st  eerder slij tage ontstaat  in de knieën 
groter dan norm aal. Deze kinderen zouden kunnen profiteren van 
een operat ie waarbij  een klein plaat je genaam d de “Eight-Plate™” 
(de acht-plaat )  geplaatst  wordt . De Eight-Plate™ zorgt  voor een 
gecont roleerde, veilige en geleidelij ke correct ie en juiste uit lij ning 
van de ledem aten. 

Opgroeien is al m oeilij k genoeg voor zowel kinderen als hun ouders!  
Met  behulp van de Eight-Plate™kan uw behandelend specialist  
nauwkeurig en select ief afwij kingen aan de ledem aten corr igeren, 
zodat  uw kind op juiste wij ze sterk en recht  kan opgroeien. Lees 
verder voor m eer inform at ie over de correct ie van ledem aten en 
standsafwij kingen m et  behulp van de Eight-Plate™en de procedure, 
genaam d(hem i- )epiphysiodesis.
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W at  is een  st an d af w i j k in g  b i j  k in d er en

Krom m e benen.
Bij  een norm ale groei zijn ledem aten van gelij ke lengte en zijn ze 
recht  vanaf de heupen tot  aan de enkels. Echter, som s kunnen 
congenitale afwij kingen, infect ies, verwondingen of andere 
om standigheden ervoor zorgen, dat  een been scheef groeit . De 
m eest  voorkom ende afwij kingen zijn de X-benen(ook wel valgus 
genoem d)  of O-benen (varus) . 
Als er sprake is van X- of O-benen kunnen er klachten opt reden, 
vaak rondom  de knieën. Som s kan uw kind zelfs beperkt  worden in 
lopen of rennen. 

De correct ie van X-benen of O-benen kan worden verholpen door 
m iddel  één van de volgende twee chirurgische procedures:  
1.Een ost eo t om ie of 
2.Een ( h em i - ) ep iph y siod ese .

Kijk op onze website 8plate.nl

aangeboren



Cor r ig er en d e op er at ie :  ost eo t om ie

Correct ie door m iddel van een osteotom ie is een ingrijpende 
chirurgische operat ie. Hierbij  wordt  bij  een scheefgegroeid bot , een 
wigvorm ig stukje bot  weggehaald of juist  toegevoegd (afhankelij k 
van de standafwij king) :  het  bot  wordt  opnieuw uitgelij nd. Het  
uitgelij nde bot  wordt  dan gefixeerd m et  pinnen of m et  een plaat -
schroef com binat ie, eventueel gevolgd door gips. Meestal m ag het  
been voor een periode van 6 weken niet  worden belast . 

Een alternat ief is het  uitgelij nde bot  fixeren m et  behulp van pinnen 
in de botsegm enten en deze vast  te m aken aan een extern fram e, 
een zogenaam de externe fixateur. Naast  de r isico’s van een 
dergelij ke operat ie, m oet  het  kind enkele dagen in het  ziekenhuis 
verblij ven, het  been m ag m eerdere weken niet  belast  m ag worden, 
gevolgd door uitgebreide fysiotherapie. I n som m ige gevallen zijn 
m eerdere operat ies nodig om  het  uit lij nen van het  been volledig te 
corr igeren.
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Hem i- ep ip h y siod esis - een  
op er at ie  om  d e act iv i t e i t  v an  
d e g r oeisch i j f  t e  r eg u ler en .

‘Hem i’ betekent  ‘half ’,  “Epiphyse is de 
Lat ijnse naam  voor groeischij f en 
"dese" betekent  vastzet ten. Met  
behulp van een 8-plate wordt  de 
groeischij f aan 1 kant  gerem d, zodat  
een been weer recht  kan groeien door 
de norm ale groei van de andere helft .  
Of dit  de binnenkant  of de buitenkant  
van het  been is, wordt  uiteraard 
bepaald door de afwij king (bij  een O-
been aan de buitenkant , bij  een X-
been wordt  het  plaat je aan de 
binnenkant  geplaatst ) .

I n vergelij k ing m et  een osteotom ie, is de hem i-epiphysiodese een 
veel m inder ingrijpende operat ie. Het  doel is het  opnieuw uit lij nen 
van het  been door gecont roleerde natuurlij ke groei. Aangezien niet  
in het  bot  wordt  gezaagd (zoals bij  een osteotom ie) , zijn er m inder 
r isico’s (zoals schade aan bloedvaten, zenuwen, het  niet-vastgroeien 
van het  doorgezaagde bot ) . Zodra het  been is recht  gegroeid is het  
wel van belang de plaat jes er weer uit  te halen om dat  anders een 
gecorr igeerd X-been een O been kan worden !

Kijk op onze website 8plate.nl



Med isch e t er m en

Tijdens de groei is sprake 
van een norm ale uit lij ning 
van het  been, als het  jonge 
kind in staat  is om  te zo te 
gaan staan, dat  zowel 
knieën als enkels elkaar 
raken.

Een v alg u s st an d is een 
scheefstand van de benen 
waarbij  de enkels uit  elkaar 
staan, terwij l de knieën 
elkaar raken, de 
zogenaam de X-benen.

Een v ar u s st an d is een scheefstand van de benen waarbij  de 
knieën uit  elkaar staan terwij l de enkels elkaar raken, de 
zogenaam de O-benen.

Ph y se o f  ep i f y sa i r sch i j f
Dit  is de groeischij f.  Groeischij ven bevinden zich aan de uiteinden 
van de lange bot ten in het  lichaam , zoals het  dijbeen en het  
scheenbeen. De groeischij ven zorgen voor de verlenging van het  
bot , de botgroei. Groeischij ven ‘sluiten’ als het  kind r icht ing 
volwassenheid gaat . Bij  m eisjes gebeurt  dit  rond het  14e levensjaar, 
bij  j ongens vindt  dit  plaats rond hun 17e.

FEMUR is de m edische term  voor dijbeen

TI BI A is de m edische term  voor scheenbeen

Een  im p lan t aat is een m edisch hulpm iddel dat  t ij delij k of 
perm anent  in het  lichaam  geplaatst  wordt , m aar niet  door het  
lichaam  wordt  opgelost .

Lat er aa l is de buitenzijde of buitenkant , weg vanuit  het  m idden

Med iaa l is de binnenzijde of binnenkant , in de buurt  van de 
m iddenlijn
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Het  8  p laat j e

De Orthofix Eight-Plate™ of het  acht-plaat je voor gecont roleerde 
groei is een uniek, acht-vorm ig im plantaat  ,  dat  het  m ogelij k m aakt  
geleidelij ke correct ie van ledem aten te realiseren bij  een 
standafwij king van het  kind. 

Een Eight-Plate™ wordt  geplaatst  over één zijde van de groeischij f.  
Terwij l de tegenoverliggende zijde van de groeischij f norm aal blij ft  
groeien, zullen de geplaatste schroefjes m eedraaien binnen het  
plaat je en werkt  het  systeem  als een scharnier. 

Deze scharnieract ie verm ijdt  tevens het  sam endrukken van de 
groeischij f aan de kant  waar de schij f gerem d wordt  en dus 
m ogelij ke beschadiging hiervan. Ook vanwege deze flexibiliteit  zijn 
de kansen dat  het  plaat je buigt  of breekt  erg klein. 
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De op er at ie

Het  inbrengen van de Eight-Plate™ wordt  onder verdoving 
uitgevoerd en duurt  ongeveer 20 m inuten per plaat je. Tijdens de 
procedure zal de chirurg een 3-4 cm  lange incisie m aken in de huid, 
ter hoogte van de groeischij f van het  te corr igeren bot . 

De Eight-Plate™ wordt  m et  twee kleine t itanium  schroeven aan het  
bot  vastgem aakt . Voor "X-benen" wordt  het  plaat je aan de 
binnenzijde van het  bot  geplaatst  (d.w.z. m ediaal) ;  voor “O-benen”  
wordt  het  plaat je juist  aan de buitenzijde ( lateraal)  van het  bot  
geplaatst . 

Meerdere afwij kingen kunnen worden aangepakt  door m eerdere 
plaat jes in te brengen t ij dens één operat ie. De snede wordt  
gesloten, m eestal m et  oplosbare hecht ingen. 

Na de narcose kan uw kind veelal direct  m ee naar huis voor het  
postoperat ieve herstel.  
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Naar  h u is

De Eight-Plate™ techniek voor 
gecont roleerde groei betekent  een 
verm inderd t raum a door de 
operat ie en beduidend m inder pijn 
in vergelij king m et  een osteotom ie. 
Er wordt  na de operat ie geen gips 
aangelegd;  eventueel gebruik van 
krukken is opt ioneel (voor com fort )  
en aanvullende fysiotherapie is 
zelden nodig. Het  kind wordt  
aangem oedigd om  direct  te lopen 
en de dagelij kse act iviteiten te

hervat ten, waaronder ook sporten ( indien het  com fort  dit  toelaat ) ;  
m eestal binnen 3 weken.

Correct ie gebeurt  geleidelij k. 

De Eight-Plate™ rem t  t ij delij k de groei van de groeischij f aan één 
zijde van het  bot  terwij l natuurlij ke groei doorgaat  aan de andere 
kant . Geleidelij k (m eestal in een periode van enkele m aanden tot  
een jaar)  wordt  de afwij king gecorr igeerd. Ter cont role van de 
correct ie zal het  kind regelm at ig worden gezien door de chirurg. Als 
het  kind niet  kan terugkeren bij  de behandelend specialist  (bv. 
vanwege afstand) , kan een andere arts röntgenfoto’s m aken van de 
benen. Deze röntgenfoto kan dan worden gestuurd naar de 
behandelend specialist  die de Eight-Plate™ operat ie heeft  
uitgevoerd. Wanneer de afwij king is gecorr igeerd, zal de arts de 
Eight-Plate™ onder narcose verwijderen. 

Een operat ie kan t raum at isch zijn voor u en uw kind, m aar in de 
afgelopen jaren zijn vele consistente correct ies en bevredigende 
klinische resultaten bereikt  m et  de gecont roleerde groei door m iddel 
van Eight-Plate™.
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Veel  g est e ld e v r ag en ?

1. I s de Eight-Plate™ bedoeld 
voor perm anente behandeling? 
Antwoord:  Nee, het  
im plantaat je zal worden 
verwijderd wanneer de afwij king 
afdoende is gecorr igeerd.

2. Hoe lang kan de Eight-
Plate™ veilig op zijn plaats 
blij ven? Antwoord:  Zolang het  
nodig is, in afwacht ing van de 
volledige correct ie van het  been 
m eestal tussen de 6 en 18 
m aanden.

3. Wat  zijn de indicat ies voor Eight-Plate™ gebruik?
Antwoord:  Elke standafwij king bij  onvolgroeide kinderen die anders 
een osteotom ie zouden m oeten ondergaan. Het  is ook een 
m ogelij kheid om  8-plates aan beide kanten van een groeischij f te 
plaatsen bij  kinderen m et  een beenlengteverschil.

4. I s gips nodig na een Eight-Plate™ ingreep?
Antwoord:  Nee, er is nadien geen gips nodig.

5. Kan de pat iënt  naar huis op de dag van de operat ie?
Antwoord:  Ja, over het  algem een gaan pat iënten op de dag van de 
operat ie naar huis.

6. Zijn er beperkingen of voorzorgsm aatregelen voor wat  bet reft  
de belast ing van het  been na de ingreep?
Antwoord:  Nee, de pat iënt  wordt  zelfs aangem oedigd onm iddellij k te 
gaan bewegen en lopen. 
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7. Wanneer m oet  de pat iënt  
terugkom en voor een cont role-
afspraak?
Antwoord:  De pat iënt  zal ten 
m inste elke 3 m aanden worden 
gezien om  hun groei en de 
correct ie te volgen.

8. Zijn er cont ra- indicat ies 
voor het  gebruik van de Eight-
Plate™? Antwoord:  De Eight -
Plate™ m ag niet  worden 
gebruikt  bij  volwassenen m et  
standafwij kingen (dus wanneer 
de groeischij ven reeds zijn 
volgroeid of als gevolg van 
t raum a en/ of infect ie zijn 
beschadigd )

9. Wat  is de aanbevolen leeft ij d en/ of de lengte voor een pat iënt  
om  Eight-Plate™ ingreep te ondergaan ?
Antwoord:  Om dat  de Eight -Plate™ zelf geen lichaam sgewicht  hoeft  
te dragen, m aakt  leeft ijd of lengte niet  veel uit .  De Eight -Plate™ kan 
succesvol worden toegepast  bij  een leeft ijd variërend tussen 18 
m aanden en 17 jaar, zolang de groeischij ven niet  zijn gesloten.

10. Wordt  de Eight-Plate™ alleen m aar gebruikt  bij  “O-benen”  en 
“X-benen”  ?
Antwoord:  Nee, het  Eight -Plate™ systeem  kan worden gebruikt  voor 
andere afwij kingen aan het  steun- & bewegingsapparaat , waaronder 
ook bewegingsbeperkingen in knieën, enkels en ellebogen. Ook 
beenlengteverschillen kunnen m et  het  Eight-Plate™ systeem  worden 
gecorr igeerd.
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Ziek en h u izen  d ie d e 8 - p la t e 
t oep assen

Academ isch Medisch Cent rum :  Am sterdam
Academ isch Ziekenhuis Maast r icht
Albert  Schweitzer Ziekenhuis:  Dordrecht
Catharina Ziekenhuis:  Eindhoven
CWZ:  Nijm egen
Erasm us MC:  Rot terdam
Haga Ziekenhuizen:  Den Haag
I sala Klinieken:  Zwolle
Jeroen Bosch Ziekenhuis:  Den Bosch
Leids Universitair  Medisch Cent rum :  Leiden
Maxim a Medisch Cent rum :  Eindhoven & Veldhoven
Meander Medisch Cent rum :  Am ersfoort
Medisch Cent rum  Alkm aar
Medisch Spect rum  Twente:  Enschede
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis:  Am sterdam
Reinier de Graaf Groep:  Delft
Rijnstate:  Arnhem
St . Anna:  Geldrop
St  Maartenskliniek:  Woerden
St . Zkhs. Voorz. Gelderse Vallei:  Ede
't  Lange Land Ziekenhuis:  Zoeterm eer
UMC St  Radboud:  Nijm egen
Universitair  Medisch Cent rum  Groningen
Universitair  Medisch Cent rum  Ut recht
VU Medisch Cent rum :  Am sterdam
Wilhelm ina Ziekenhuis Assen
Ziekenhuis St . Jansdal:  Harderwij k
Ziekenhuisgroep Twente loc. Hengelo
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