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Feminin medisch de voeten
Pijn in je voeten, een vervelend probleem als je daar tijdens het fietsen mee 
wordt geconfronteerd. Vooral met warm weer kunnen mensen nogal eens 
last ervan krijgen. Maar niet alleen ‘branderige’ voeten, ook pijn aan de 
teennagels kan voorkomen. In onze medische rubriek van Feminin Magazine 
behandelen we daarom dit keer de voeten.

Knelplekken in wielerschoenen
Met een ‘knobbel’ bij bijvoorbeeld je grote teengewricht, of met 
klauwtenen (een kromstand van de tenen, red.) is het lastig om 
een goede wielerschoen te vinden. Al snel zullen er pijnlijke 
drukplekken ontstaan op de knobbels. Een bredere schoen lost 
dit probleem op, alleen ontstaat er dan meteen een nieuw pro-
bleem. De schoen is namelijk ook breder bij de hiel, waardoor 
je makkelijk eruit slipt aan de achterkant. Ook pijnlijke knobbels 
op de hiel kunnen voor veel ellende zorgen. De hielkap van de 
schoen is vaak hard, voor een goede steun. Deze geeft echter 
niet mee. Blaren zijn dan ook vaak het gevolg. Een zachtere 
hielkap geeft minder druk, maar ook minder steun aan de voet. 

Betekent dit dat, als je knobbels of klauwtenen hebt, je altijd 
met pijn moet fietsen? Nee dat betekent het zeker niet.  Met 
een paar simpele aandachtspuntjes kun je een hoop ellende 
voorkomen. Let bij het kopen van wielerschoenen op de juiste 
breedte van de schoen. Bij bijvoorbeeld het klauwen van de te-
nen is ook de hoogte van de schoen bij je tenen erg belangrijk. 
Kijk ook naar de dikte van de inlegzool in de schoen. Ligt hier 
een dikke zool in, dan kan deze eventueel vervangen worden 
door een dunnere om meer ruimte te krijgen bij de tenen. 
Let ook op het materiaal bij de pijnlijke ‘knobbel’. Het beste is 
als dit soepel is en meegeeft. Het liefst dan ook geen stiknaden 
ter plaatse, deze rekken namelijk niet mee. Je kunt schoenspan-
ners gebruiken als je de schoenen niet aan hebt om de schoen 
op te rekken bij een pijnlijke plek. Er zijn ook schoenspanners 
waar je speciale ‘plugs’ in kan doen. Dan kun je heel specifiek 

de schoen alleen bij de pijnlijke plek van je voet wat oprekken. 
Mocht je deze niet kunnen vinden dan kun je dit vaak ook bij 
een schoenhersteller laten doen. Dit heet dan ‘de schoen op de 
leest laten zetten’. 

Mochten deze oplossingen niet toereikend zijn dan kan een 
(sport)podotherapeut de schoen aanpassen of een speciale 
schoen voor je maken. Dit kan door het lokaal vervormen van 
de schoen zodat de ‘knobbel’ ontlast wordt. Maar ook kan een 
schoen zodanig worden gemaakt dat de druk beter verdeeld 
wordt.

Pijnklachten onder de hiel of voetboog
Onder de voet zit een peesplaat, de plantaire fascie in medische 
taal, die ervoor zorgt dat de voetboog ondersteund wordt. 
Deze peesplaat zit aan de achterzijde vast aan het hielbeen 
en aan de voorzijde aan de voorvoet. Als er druk op de voet 
gezet wordt, bijvoorbeeld bij het uittrappen tijdens het fietsen, 
dan zakt de voetboog wat door. Hierdoor wordt de peesplaat 
opgerekt. Dit oprekken leidt tot een grote spanning op de 
peesplaat, met name bij de aanhechting aan de hiel. Doe je dit 
erg vaak, dan kan tot een overbelasting leiden. In erge gevallen 
leidt dit zelfs tot beschadiging van vezels. Een gevolg daarvan is 
pijn in de voetholte of aan de hiel. Vaak ervaar je dit als startpijn 
en pijn bij langere belasting, soms zijn de klachten juist heviger 
na een periode van rust.

Met name voeten die wat naar binnen geknikt staan, of makke-
lijk naar binnen zakken bij belasting, hebben een groter risico op 
het ontwikkelen van klachten. Je kunt zelf makkelijk testen hoe 
jouw voet reageert, dat hebben we al eens eerder uitgelegd. 
Ga hiervoor op één been voor een spiegel staan. Zak door je 
knie en kijk hoe je voet beweegt. Zakt deze veel naar binnen of 
blijft hij mooi in model? In het eerste geval kan trainen van de 
stabiliteit of een (wieler)zool dit probleem verhelpen. Een been-
lengteverschil kan er ook voor zorgen dat de voet aan één zijde 
wat wegzakt. Dit is meestal de zijde van het langere been, dat 
hierdoor als het ware verkort wordt. Het compenseren van het 
lengteverschil door middel van een inlegzool lost dit probleem 
doorgaans op.

Maar ook je zadelhoogte is van belang bij het voorkomen van 
pijn aan de voeten. De zadelhoogte beïnvloedt namelijk de 
voetvoering en vice versa. Sta je ‘hoog’ op de tenen of trap je 
de enkel laag uit, dan geeft dit een andere spanning op de pees-
plaat. Hoe de voetvoering is verschilt van persoon tot persoon. 
Om de ideale zadelpositie te bepalen is het dan ook aan te 
raden om een dynamische fietspositiemeting te doen.

Blauwe teennagel
Eén onderdeel van de voet behoeft wat extra aandacht. 
Want veel fietsers krijgen te maken met blauwe teennagels 
of teennagels die eraf vallen, een vervelend en vaak pijnlijk 
iets.  Het blauw worden van de nagel wordt veroorzaakt door 
de wrijving of het stoten van de teen tegen de neus van de 
schoen, waardoor een bloeding onder de teennagel ontstaat. 
De oorzaak kan liggen in een te kleine of te smalle schoen. Ook 
het opzetten van de voeten bij warmte kan de boosdoener zijn. 
Hierdoor wordt de schoen uiteindelijk alsnog te klein.  Door 
de druk van het bloed kan een bonkend gevoel in de teen 
optreden.

Als je veel last hebt van een dergelijke druk of pijn bij een 
blauwe teennagel, dan kun je een gaatje in de nagel maken. 
Door dit gaatje kan het bloed dat onder de nagel zit weg-
vloeien, waardoor de druk vermindert. Een (sport)pedicure 
kan dit doen met een klein boortje, waarmee een net gaatje in 
de nagel wordt gemaakt. Je kunt ook zelf een gaatje in de nagel 
maken, maar zorg er hierbij voor dat je alles goed ontsmet om 

eventuele infecties te voorkomen! Prik met een ontsmette 
naald een gaatje in de teennagel (je houdt de naald in de hand 
en maakt een draaiende/borende beweging). Een andere mo-
gelijkheid is dat je een naald verhit en een gaatje brándt in de 
teennagel. Houd daarna de voet in een teiltje met water, totdat 
het bloed wegvloeit. Als de blauwe nagel niet pijnlijk aanvoelt, 
hoeft er geen gaatje gemaakt te worden. Houd de teen wel 
goed in de gaten, want waarschijnlijk zal de nagel na enige tijd 
loslaten. 

Het is fijn om een oplossing te hebben als je met een blauwe 
teennagel rondloopt, maar beter is het natuurlijk om dit in zijn 
geheel voor te blijven. Let daarom op de goede pasvorm van 
de schoen, geen te kleine, maar ook zeker ook geen te grote 
schoenen. Bij te grote schoenen schuif je te veel naar voren, 
waardoor je alsnog last kunt krijgen van je teennagels, en bij 
te kleine schoenen zitten je voeten te krap. Ook de breedte 
van de schoen is belangrijk. In verband met het opzetten van 
de voeten bij hogere temperaturen kan het zijn dat je voor 
de zomer een grotere schoen nodig hebt. Dan heb je dus een 
fietsschoen voor de zomer en een voor de winter. Een goede 
reden om nog een extra paar schoenen te kopen! 
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