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Spreidbeugel
De werking van deze bandages/spreidbeugels.
Door middel van deze bandages/spreidbeugels worden de heupen gebogen en uit elkaar
gehouden (de spreidstand), hierdoor komt de heupkop recht tegenover de heupkom en
zal het gewricht gestimuleerd worden om zich op de juiste wijze te ontwikkelen. Bij jonge
kinderen bestaat de heupkom uit kraakbeenweefsel, dat zich goed laat vervormen door
de druk van de heupkop. Zo ontstaat er een nieuw heupkommetje. Het resultaat van de
spreidbehandeling wordt gecontroleerd door middel van een röntgenfoto.

Na controle:
Meestal wordt er een half jaar na het einde van de behandeling een afspraak voor
controle gemaakt.

Ontwikkeling:
Ook al zijn de beentjes gespreid, toch kan uw kind in de meeste gevallen leren zitten,
kruipen, draaien. Wel kan het uw kind meer moeite kosten om het evenwicht te bewaren,
waardoor het lastig wordt om op een loopauto, fietsje of wipkip te gaan zitten zonder dat
het opzij zal glijden.
Wanneer het kind gaat staan en lopen is een Hilgenreiner beugel aangewezen. De
andere bandages/spreidbeugels zijn daar niet geschikt voor. Als uw kind een kleine
ontwikkelingsachterstand heeft opgelopen, zal het deze meestal snel weer inhalen
wanneer de spreidbeugel overdag enige tijd uit mag. Ook kan het even duren voordat
de beentjes, die lang gespreid zijn geweest, weer helemaal gestrekt kunnen worden.

Praktische tips
Bij een baby in een spreidmiddel komt luierlekkage, als gevolg van de spreidstand van de
beentjes, vaker voor dan normaal en er moet daardoor vaker worden verschoond. Het is
beter om het kind daarbij niet bij de voetjes vast te pakken, omdat hierdoor de heupjes
teveel worden gestrekt en dit een verergering van de afwijking tot gevolg kan hebben.
Dit geldt ook voor het strekken van de beentjes, bijvoorbeeld om de lichaamslengte op
te meten.
Soms ontstaan door de spreidstand smetplekjes in knie- en liesplooien. Deze kunnen het
beste dun worden ingesmeerd met zinkzalf.(verkrijgbaar bij drogist) Meestal kan onder
het spreidmiddel dunne kleding worden gedragen, zoals een aaneengesloten kruippakje,
een luierpakje of een (katoenen) maillootje.
Over het spreidmiddel heen kan nog wijde soepele, liefst katoenen, kleding worden
gedragen. Om te voorkomen dat uw kind de klittebandsluitingen van de spreidbeugel
lostrekt, is het dragen van ruime pyjama- of joggingpakjes heel handig. Ook broekjes
met een binnenbeensluiting zijn heel praktisch.
Soms is het door de langdurige spreidstand moeilijk om de beentjes bij elkaar te krijgen
voor het aantrekken van kleding. In dat geval is het handig om in een maillot knoopsgatelastiek aan te brengen om een wijde instap mogelijk te maken.
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Over OTNN
- kwaliteit
- service
- persoonlijk
Orthopedie Techniek Noord Nederland is
een zelfstandige orthopedisch Instrumentmakerij met vakkundige medewerkers.
Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht
van orthopedisch technicus beogen wij de
volle tevredenheid van de klant over zowel
hulpmiddel als service. De cliënt staat dus
centraal. Dat is voor u een prettig idee.
Onze medewerkers vormen een
gespecialiseerd, enthousiast en hecht
team. Zij hebben zich als doel gesteld:
een perfect en persoonlijk product af te
leveren.

Branchegenoten
Wij werken samen met een aantal goede
branchegenoten om u als klant een zo
goed mogelijk product te leveren. Door
goed overleg met deze partners kunnen
we altijd rekenen op de beste kwaliteit.
Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk
zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam
en kwalitatief goed product welke is
voortgekomen uit onderzoek en veel
praktijkervaring.
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Spreidbeugel
Vervoer - Draagzak of rugzitje
Het vervoer van uw kind in een draagzak (in heupspreidpositie) of rugzitje is gunstig. De
beentjes worden dan vanzelf gespreid, wat goed is voor de ontwikkeling van het heupgewricht.
Een wandelwagen of buggy met een soepele zijkant en een naar voren uitstekende zitting
zijn het meest geschikt. Ruimte achter het ruggetje kan eventueel worden opgevuld met
kussentjes/opgerolde handdoeken en de beentjes kunnen over de zijkant uitsteken.
Op de fiets met spreidbeugel of Pavlikbandage kan een kind in een fietszitje met open
zijkant aan het stuur. Eventueel kunt u eerst de beugel in het zitje plaatsen, dan uw kind
erin zetten en vervolgens de spreidbroek sluiten. Doe uw kind wel altijd een tuigje om,
omdat het gemakkelijk voorover kan vallen. Met een dynamische spreidbeugel kan een
kind in een Bobike-fietszitje.
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Er zijn ook autostoeltjes die achterop de fiets kunnen worden geplaatst. Laat uw kind
hierin echter niet te lang zitten, omdat het halfliggend de schokkende bewegingen minder
goed kan opvangen. Let vooral ook op de veiligheid. Door het gewicht aan de achterzijde
van de fiets, is deze minder stabiel en kan deze sneller omvallen.

Over OTNN

Aan de hand van foto’s laten we zien hoe het kind in de verschillende beugels/bandages
moet zitten. Waar men op moet letten als het kind het spreidbeugeltje aan heeft: Dat
er geen overdreven drukplekken ontstaan, en er genoeg ruimte moet zijn, t.h.v. de
knieholtes. Als het beugeltje te klein wordt moet men contact opnemen met de
Orthopedisch Technicus en het laten controleren.

Orthopedie Techniek Noord Nederland is
een zelfstandige orthopedisch Instrumentmakerij met vakkundige medewerkers.
Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht
van orthopedisch technicus beogen wij de
volle tevredenheid van de klant over zowel
hulpmiddel als service. De cliënt staat dus
centraal. Dat is voor u een prettig idee.

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Onze medewerkers vormen een
gespecialiseerd, enthousiast en hecht
team. Zij hebben zich als doel gesteld:
een perfect en persoonlijk product af te
leveren.

Spreidbeugelbehandeling
Van een luxeerbare heup en heupdysplasie.
Branchegenoten
Wij werken samen met een aantal goede
branchegenoten om u als klant een zo
goed mogelijk product te leveren. Door
goed overleg met deze partners kunnen
we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Normaal

Luxatie

Dysplasie

Heupdysplasie op de leeftijd van 3 maand tot 12 maand en een ontwrichting
tot de leeftijd van 6 maand kan behandeld worden, d.m.v. een;

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk
zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam
en kwalitatief goed product welke is
voortgekomen uit onderzoek en veel
praktijkervaring.

1. Dynamisch spreidbroekje; - 2. Vast speidbroekje; - 3. Pavlikbandage.
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