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Situering 
 
Sinds het begin van de jaren 90 is er een 'epidemische' toename van asymmetrisch afgeplatte 
hoofdjes of plagiocefalie. 
In de literatuur werd dit het eerst gemeld door de centra voor craniochirurgie, waar sindsdien 10 
à 20 maal meer baby's worden aangemeld. 
 
Afplatting van het achterhoofd kan veroorzaakt worden door externe druk in de baarmoeder of 
bij de heel jonge baby. Bij de Maya's en andere oude culturen gebruikte men al planken om de 
vorm en de groei van de schedel te beïnvloeden. De gemiddelde Maya werd niet wild van volle 
lippen of blauwe ogen, maar van een lang uitgerekt hoofd. Daarom werden pasgeborenen met 
hun hoofdje tussen twee planken gebonden. 
 
Positionele plagiocefalie, “deformational plagiocephaly”, “posterior plagiocephaly”, … verwijzen 
naar de (meestal schuine) afplatting van het achterhoofd die veroorzaakt wordt door externe 
druk wanneer de baby op de rug ligt, meestal met het hoofdje naar dezelfde kant gedraaid. 
 
De incidentie van plagiocefalie door primaire  
craniosynostose (het vervroegd sluiten van één of meerdere schedelnaden) is 1 op 2000 en 
onveranderd; de incidentie van torticollis of scheefhals, die vaak met plagiocefalie gepaard 
gaat, is 1 op 300 en ook onveranderd. 
Het verhoogde aantal aanmeldingen wegens asymmetrisch afgeplatte en vervormde hoofdjes 
op de diensten voor craniochirurgie is toe te schrijven aan positionele plagiocefalie. De meeste 
van deze vervormingen door externe druk zijn te voorkomen door tijdige aandacht en 
advisering. Daarom worden adviezen het best aan alle jonge ouders meegegeven en dit al 
vanaf de eerste weken. Baby's met voorkeurshouding worden het best zo vroeg mogelijk 
opgespoord en extra opgevolgd en begeleid. 
 
Oorzaken 
 
De toename van plagiocefalie wordt meestal in verband gebracht met voornamelijk twee 
belangrijke veranderingen in de verzorging van jonge baby's. 
 
• Ten eerste geldt sinds het begin van de jaren 90 het advies om baby's op de rug te slapen te 

leggen ter preventie van wiegendood. Deze succesvolle campagne heeft gezorgd voor een 
spectaculaire vermindering van de incidentie van wiegendood. Ondanks de aanbeveling om 
baby's wanneer ze wakker zijn en onder supervisie het best op de buik te laten spelen, 
worden buiklig en zijlig in wakkere toestand veel te weinig toegepast. 

 
• Ten tweede is het zo dat het te frequent en onaangepast gebruik van een babystoeltje (Maxi-

cosi) de baby ertoe dwingt constant in dezelfde houding te liggen. Sommige baby's worden op 
deze manier elke dag ettelijke uren motorisch beperkt. 

 
Een beperkte gelokaliseerde afplatting van de schedel bij de geboorte wordt waargenomen bij 
13% van alle pasgeborenen, en bij tweelingen zelfs bij 56%; ook bij prematuren is er een 
hogere incidentie. 
Vóór de jaren 90 bleken deze afwijkingen meestal snel reversibel na de geboorte, waarschijnlijk 
door de vele verschillende houdingen en posities van baby's gedurende dag én nacht. Veel 
baby's werden ook op de buik te slapen gelegd en leerden al vlug het hoofdje te heffen en te 
draaien. 
Sinds baby's op de rug te slapen worden gelegd en sinds de populariteit van de Maxi-cosi, 
corrigeren deze kleine afwijkingen zich echter niet meer spontaan, integendeel, ze nemen toe 
doordat de vervormende druk en krachten in ruglig bijna continu aanwezig blijven. 



Bovendien is de grove psychomotore ontwikkeling van baby's die constant op de rug worden 
gelegd duidelijk trager en komen zij later tot rollen, zitten, kruipen, … Er moet immers altijd 
tegen de zwaartekracht in worden gewerkt! 
Door zeer vroegtijdige aandacht en advisering kan mogelijk voorkeurshouding, het ontstaan en 
de evolutie van positionele plagiocefalie worden beïnvloed. 
 
 
Project “Kopzorgen” 
 
Op basis van de literatuurgegevens en vanuit de eigen vaststellingen in de dagelijkse omgang 
met baby's, heeft het zelfsturend team van de regio Kasterlee het project “Kopzorgen” op touw 
gezet. 
De regioteamleden ontwikkelden een aantal aandachtspunten die (ook heel vroegtijdig) worden 
opgenomen in het basiszorgaanbod. 
 
Momenteel wordt gewerkt aan een workshop waaraan ouders van (heel) jonge baby's in 
groepsverband kunnen deelnemen en waarin hun getoond wordt hoe baby's in veel 
verschillende houdingen te dragen, te stimuleren, te troosten en te verzorgen. 
Belangrijke basisprincipes werden ons aangereikt door de kinesisten Arlette Cornière (KUL) en 
Rita Van Riel (VUB). Zij hebben ons enorm geholpen bij de ontwikkeling van dit programma. 
 
 
Aandachtspunten bij kleine baby's: 
-  het hoofdje afwisselend links en rechts leggen tijdens het slapen; 
-  de baby recht voor de verzorger op het verzorgingskussen plaatsen; 
-  het hoofdje en de zijkanten van de romp ondersteunen (hoofd en schouders niet naar 

achteren laten hangen) bij het oprichten; 
-  stimuleren op de middellijn, handjes (en voetjes) naar elkaar brengen; 
-  van rug naar buik rollen met hoofdje en schouders gesteund; 
-  geen passieve mobilisaties bij asymmetrie of voorkeurshouding, zeker niet bij al wat grotere, 

actieve baby's. Zij gaan dan snel huilen en zich verzetten, zodat het overstrekken nog erger 
wordt. 

 
Aandachtspunten bij oudere baby's: 
-  spelen in ruglig, in zit en in buiklig; 
-  baby's zo snel mogelijk laten wennen aan en actief zijn in buiklig; als baby's hier niet aan 

gewend zijn, is er vaak een leerproces waarbij allerlei tips kunnen helpen; 
-  baby's zo weinig mogelijk tijd laten doorbrengen in de Maxi-cosi (alleen voor veilig vervoer); 

extra aandacht voor de houding is ook dan nodig. 
 
Dit alles komt op een gevarieerde manier aan bod tijdens verzorgings- en spelsituaties, ook bij 
het dragen en het troosten van de baby. Er bestaan veel manieren van dragen: op de rug, op 
de heup, op de buik, … Een pasgeboren baby wordt het best in een liggende foetushouding 
gedragen. Het kan ook rechtop, maar dan niet met hangende beentjes en goed van onderen uit 
ondersteund. Baby’s moeten afwisselend links en rechts worden gedragen. 
 
Baby's met voorkeurshouding, al dan niet vanaf de geboorte, worden extra opgevolgd en 
gestimuleerd vanuit de gedepriveerde kant. Verpleegkundige en arts nemen dit op als 
aandachtspunt. Ook wanneer er al enige afplatting wordt geconstateerd, is secundaire 
preventie mogelijk en efficiënt. 
 
Ten slotte werden ook de CB-artsen van de regio Kasterlee bij het project betrokken. De 
correcte diagnose van positionele plagiocefalie, craniosynostose en torticollis is met grote 
zekerheid klinisch te stellen. Hierdoor is het mogelijk om indien nodig goed en juist te verwijzen. 
 
We hopen met deze ervaringen inspirerend te zijn voor het toekomstige zorgaanbod van Kind 
en Gezin en op de eerste plaats primaire preventie te bieden bij deze 'epidemie' van 
plagiocefalie. 
Plagiocefalie verontrust jonge ouders, kan storend werken bij de ouder-kindinteractie en 
veroorzaakt vaak  veel leed en enorme kosten (craniochirurgie en “helmtherapie”). 



Geef aandacht aan en ruimte voor beweging, thuis en in de opvang! 
 
Een wetenschappelijk dossier werd opgesteld in het kader van de Refresh. 
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