PlagioCare™ – Redressiehelmtherapie,

wanneer het beste nodig is...

Draagbare, lichtgewicht, op fotografie
gebaseerde 3D-camera zodat de baby
tijdens het scannen kan bewegen zonder de
kwaliteit van de beelden te beïnvloeden

Op de groei afstembaar, op maat gemaakt
helmpje voor een perfecte pasvorm
gedurende de gehele behandeling

Verwijzing
Twijfelen ouders of hun baby in aanmerking komt voor redressiehelmtherapie? U kunt de vergroeiing van de schedel
van de betreffende baby laten opmeten bij Kamer Orthopedie. Kamer Orthopedie werkt nauw samen met de
kinderartsen.

Vergoeding
De zorgverzekeraars in Nederland vergoeden gewoonlijk de gehele behandeling met een redressiehelm. Hiervoor
is een verwijzing van de behandelend specialist noodzakelijk. Meestal is dit een kinderarts of revalidatiearts. Kamer
Orthopedie heeft contracten met zorgverzekeraars.

Werkwijze
Door de redressiehelmtherapie wordt de groei gereguleerd en wordt de vorm van het hoofdje van de baby
gecorrigeerd. Als het helmpje is aangemeten, volgt er om de 3 à 4 een weken een controle. Tijdens de controles
wordt gekeken waar het helmpje aangepast moet worden. Het hoofdje van het kind groeit en daarom zullen er telkens
aanpassingen aan de redressiehelm noodzakelijk zijn. De binnenkant van het helmpje is bekleed met polyethyleen
foam (schuimplastic). Deze binnenlaag wordt door de orthopedisch instrumentmaker tijdens de vervolgbezoeken na
de meting steeds aangepast om een meer symmetrische groei te bevorderen en zodoende een optimaal resultaat te
bereiken.
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Effectief

Uniek

Bij veel baby’s is het hoofdje bij de geboorte in meer of mindere mate asymmetrisch. In de meeste gevallen wordt het
hoofdje in de loop van de eerste zes weken weer meer symmetrisch van vorm. Zodra er na deze periode nog steeds
sprake is van een ongebruikelijke afplatting van het hoofd, kan het zijn dat de (kinder)arts de diagnose ‘positionele
plagiocefalie’ vaststelt.

BEWEZEN – PlagioCare biedt altijd verbetering. De resultaten zijn afhankelijk van de afwijking aan de vorm van het
hoofdje aan het begin van de behandeling, de leeftijd van
de baby en in hoeverre de schedeldelen al aan elkaar gegroeid zijn op het moment dat met de behandeling wordt
begonnen.

Vaak zien de ouders als een baby ongeveer 8 weken oud is, dat hun kind een onregelmatig gevormd hoofdje heeft.
Meestal wordt dan gezegd dat dit vanzelf wel weer bijtrekt en dat het slechts een cosmetische afwijking is. Ouders wordt
vaak geadviseerd de baby op de andere zij te leggen, zodra de afvlakking wordt opgemerkt. Dit kan ervoor zorgen dat
de afwijking niet nog groter wordt. Als deze op natuurlijke wijze herstelt, gebeurt dat in de eerste paar levensweken. Als
de afwijking niet op deze natuurlijke wijze herstelt, dan kan met redressiehelmtherapie de vergroeiing van de schedel
worden bijgestuurd. Redressiehelmtherapie is aanbevolen als men verwacht dat de geconstateerde afwijking in de
schedelvorm niet verdwijnt door de veranderde voorkeurshouding van de baby of door fysiotherapie.

3D-SCAN – Met behulp van een 3D-camera wordt er een
korte serie foto’s vastgelegd welke voldoende informatie
voor de software bevat om er een volledig interactief 3Dbeeld van te maken. Op basis van de verzamelde foto’s
wordt er een model van het hoofdje van de baby gemaakt
en aangepast tot de gecorrigeerde vorm. Vervolgens
wordt het helmpje voor de baby gemaakt naar dit model.

CORRECTE BEELDEN – voor de scan wordt een draagbare, lichtgewicht, op fotografie gebaseerde 3D-camera
gebruikt zodat de baby tijdens het scannen kan bewegen
zonder de kwaliteit van de beelden te beïnvloeden. Dit
zorgt voor altijd correcte beelden.

Kamer Orthopedie is specialist in het aanmeten van speciale helmpjes voor baby’s met een afwijkende schedelvorm.
Als één van de eersten in Europa werkt Kamer Orthopedie met de redressiehelmtherapie PlagioCare van Össur. Met
deze unieke 3-D technologie wordt uiterst nauwkeurig de vergroeiing gemeten, op een veilige en kindvriendelijke manier.

Behandeling met PlagioCare™

Gebruiksvriendelijk

Het helmpje dat wordt gebruikt bij de behandeling is zo ontworpen dat het hoofdje van de baby een meer regelmatige
vorm krijgt. Het helmpje vormt geen belemmering voor de normale groei, maar maakt gebruik van de groei voor
verandering en verbetering. Behandeling met PlagioCare biedt altijd verbetering en de resultaten zijn afhankelijk van
verschillende factoren. Dit zijn: de afwijking aan de vorm van het hoofdje aan het begin van de behandeling, de leeftijd
van de baby en in hoeverre de schedeldelen al aan elkaar gegroeid zijn op het moment dat met de behandeling wordt
begonnen. De ideale leeftijd om met de behandeling te beginnen is 4-7 maanden, maar er kan tot en met de leeftijd van
14 maanden met de behandeling worden gestart. Over het algemeen worden er betere resultaten bereikt binnen een
kortere tijd als de behandeling vroeg wordt gestart.

PASVORM – Op de groei afstembaar, op maat gemaakt
helmpje voor een perfecte pasvorm gedurende de gehele
behandeling. De PlagioCare helm is een op maat gemaakte
orthese volgens de regelgeving van de CE-markering. Het
helmpje is voorzien van een soepele en naadloze voering
voor het comfort van de baby en bevat geen kinbandje,
waardoor verstikkingsgevaar voorkomen wordt.

Indicaties
• Plagiocefalie
• Brachycefalie
• Scafocefalie
• Dolichocefalie

Voor behandeling
6 maanden oude baby

Plagiocefalie

3D-camera - de baby kan tijdens het scannen bewegen
zonder de kwaliteit van de beelden te beïnvloeden

Scafocefalie

SLUITING – Dankzij het uitzonderlijke sluitingssysteem
ontstaan er geen openingen, waardoor de resultaten voor
de baby optimaal en beter gereguleerd zijn.

Na behandeling
8,5 maanden oude baby

HYGIENE – PlagioCare™ van Össur is speciaal ontwikkeld
voor gebruiksgemak en dagelijkse zorg. Dankzij het unieke
ontwerp en omdat er moderne materialen zijn gebruikt, is
er minimaal onderhoud nodig.

Brachycefalie

Pasvorm - op maat gemaakt helmpje voor
uitzonderlijke pasvorm gedurende gehele behandeling

Comfort - het lichtgewicht helmpje zonder kindeel kan
worden geventileerd en naar smaak worden aangepast

Bewezen - de behandeling met PlagioCare leidt
altijd tot verbetering

