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Anatomie Wervelkolom



Klassificatie op basis van:

–  Leeftijd bij onthulling

< 10 jaar – ‘Early Onset’ scoliose 
> 10 jaar – ‘Late Onset’ scoliose

–  Oorzaak
‘Idiopatisch’ - zonder aanwijsbare oorzaak 
Congenitaal – aangeboren
Neuromusculair

- Vorm bocht
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Scoliose 
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Behandeling Scoliose

Afhankelijk van ernst










20-50° à Bracing 

> 50° à Operatie

10-20° à Oefentherapie



Operatieve Behandeling Scoliose - Spondylodese - ‘Fusie’
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Sublaminar wires

Pedikelschroeven

Haken



Groei van de wervelkolom en borstkas
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Fusie van de wervelkolom niet geschikt voor patiënten < 10 jaar



Groeigeleiding systeem
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1970’s – Luque Trolley	
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Groeigeleiding systeem

Succesvol bij sommige patiënten

5-6 cm groei na 5 jaar!



•  Groei	
Echter:	
§  Frequent	breken	metalen	kabels	

§  Metallose	–	metalen	slijtagedeeltjes	
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Groeigeleiding systeem



Nadelen:

§  Operatieve procedures nodig voor 

verlenging 
à intervallen van 6-9 maanden

§  Frequente complicaties 
(schroefuitbraak, gebroken staven)

§  Fusie procedure uiteindelijk 
noodzakelijk bij volwassenheid
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Operatieve behandeling EOS – 1990’s - Groeistaven	



UHMWPE
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UHMWPE : ‘Ultra-Hoog Molecuul Gewicht Polyethyleen’ 
 	

DSM, NL

Zeer glad, hoge duurzaamheid		

Sterk, lichtgewicht	



Doelstelling:	
§  Aanbrengen	correcDe	&	fixaDe	van	de	scoliose	

§  Behoud	groei	van	de	wervelkolom	en	borstkas	

	 	à	Minimaliseer	aantal	fixaDepunten	

§  Vermijd	vorming	metalen	slijtageparDkels		

	

Eisen:		
§  FixaDepunten	zichtbaar	op	röntgenfoto’s	
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Concept Groeigeleiding systeem   



Radiopaque UHMWPE Sublaminar Wires
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4mm 

Dyneema Purity® Radiopaque fibers (DSM, NL) 
à Bismuth oxide (Bi2O3) radiopacifier"




Groeigeleidingsysteem met UHMWPE kabels
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Verwachte	voordelen:	

§  Lagere weerstand

§  Hogere sterkte 
à instrumentatie van     
minder niveau’s nodig 


§  Geen metalen slijtagedeeltjes
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Operatieve behandeling EOS – Groeigeleiding Systeem	



H3 - Mechanische Evaluatie UHMWPE kabels 

28/02/17	 16	

§  Treksterkte
§  Stijfheid
§  Vermoeiingssterkte

( 5 miljoen belastingscycli) 
§  Verlenging bij constante belasting 

(kruip)

≥	



§  <0.01% Bi2O3 deeltjes lekt uit vezel 
in het laboratorium

§  Histologie laat ‘normale’ 
weefselreactie zien rondom kabel

§  Weefsel biopten (nier/lever) laten 
geen toxische ophoping Bi2O3 van 
zien  
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H3 - Biologische veiligheid radiopaque UHMWPE 
kabels 
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H4 – Groei juveniele wervelkolom na instrumentatie

‘Normale’ groei mogelijk na instrumentatie wervelkolom



Hoe ziet het ideale construct eruit?
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H5 – Hoe ziet het ideaal construct eruit? 

Verminder 
invasiviteit 

Behoud 
correctie 
en fixatie
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Biomechanical	tesDng:	the	ideal	construct	

Ideaal Construct

H5 – Hoe ziet het ideaal construct eruit? 



Verminderen aantal fixatiepunten 
à Verminderen operatieve invasiviteit
à Verhoog groeiresultaat 

Vermijdt kabelbreuk 
à Sterkte  UHMWPE kabel >> metaal kabel
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H5 – Hoe ziet het ideaal construct eruit? 
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H6 – Kunnen we per patiënt een optimaal construct 
ontwerpen? 

Computer model kan patiënt-specifiek 
model van de wervelkolom genereren

Effect van inbrengen verschillende 
constructen kan worden beoordeeld 
voor de operatie
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H7/8 – Ontwikkeling Scoliose Proefdiermodel



Radiopaque UHMWPE sublaminar wires

§  Mechanisch geschikt voor toepassing correctie scoliose
§  Biologisch veilig
§  Laten groei van de wervelkolom toe
§  Instrumentatie minder niveau’s mogelijk met behoud fixatie
§  Stappen naar patiënt-specifiek instrumentatie ontwerp
§  Scoliose proefdiermodel ontwikkeld 
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Conclusie  



PoSTuRE – Patient-matched Scolios TREatment"
"
"
"
"


28/02/17	 25	

Toekomst perspectief 

§  Introduceer concept in de kliniek "
à volwassen patiënten met degeneratieve scoliose

§  Verdere ontwikkeling systeem om invasiviteit verder te verminderen

§  Patiënt-specifieke ontwerp van instrumentatie	


