
CASUS

In deze rubriek wordt een behandeling uit de praktijk besproken, waarbij anamnese, 
klinisch redeneren en toegepaste therapieën centraal staan. 
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Tekst: Mirjam Tuinhout, podotherapeut, MPA en docent Fontys Paramedische Hogeschool, en Ingrid Janssen, sportpodotherapeut en 
manueel therapeut. Beeld: Mirjam Tuinhout 

Verder kijken op grond van restklachten na genezing calcaneusfractuur

Multidisciplinaire behandeling
leidt tot verrassend resultaat

Follow-up en casemanagement 
Na genezing van de fractuur is er voor de behande-
lend orthopeed geen reden meer voor behandeling of 
begeleiding, anders dan het subtalaire gewricht vast te 
zetten bij heftige pijn. Voor de patiënt is dit een slecht 
toekomstperspectief; hij wil vooral weer sporten! Het 
lange afstand wandelen, hardlopen en wandklimmen 
kan hij niet meer beoefenen zoals hij zou willen en 
hij mist deze activiteiten erg. Hij ondervindt daarbij 
veel hinder tijdens het werk, waarbij hij veel loopt en 

staat. De belastingafhankelijke pijnklachten bevinden 
zich ter hoogte van het onderste spronggewricht en 
onder MTP1 en-5 van de linkervoet. Als casemanager 
overlegt Mirjam Tuinhout met  de sportfysiothera-
peut over het verhogen van de belastbaarheid door 
laagbelaste cyclische oefeningen en mobiliserende en 
stabiliserende oefeningen. Daarnaast wordt de patiënt 
door de casemanager gecoacht, waarbij de rode draad 
is de belasting aan te passen aan de belastbaarheid. 
Concreet is het advies: overdag én tijdens tilwerk-

Door pijn kan Edwin na genezing van een calcaneusfractuur nog steeds zijn geliefde sporten niet 
beoefenen. Behandelaar Mirjam Tuinhout staat voor de keuze: een zool maken die de pijnklachten 
wegneemt, maar waarmee patiënt zijn sporten niet kan beoefenen, of kijken naar andere 
behandelmogelijkheden. Ze besluit verder te kijken en een multidisciplinaire behandeling te starten, 
waarbij zij als casemanager fungeert. Het resultaat: een meer dan tevreden patiënt, die zonder pijn zijn 
favoriete sporten weer heeft kunnen oppakken. 

Foto 1 en 2. Zeven maanden na de valpartij.

Samenvatting van de casus 
Na een valpartij tijdens rotsklimmen loopt Edwin een calcaneusfractuur aan de linkervoet op  
(zie de eerdere casusbeschrijving in Podosophia 3, 2014.1) Eén jaar na genezing van de breuk 
blijft de mobiliteit van de gehele linkervoet minder en zijn er restklachten die sporten en werken 
beperken. Met name het subtalaire gewricht blijft bij maximale in- en eversie pijnlijk en beperkt, 
passend bij de doorgemaakte intra-articulaire calcaneusfractuur. Aan beide voeten bestaat een 
calcaneovarus, links meer dan rechts, een niet-structurele plantairflexie van de eerste straal bij 
een hoog mediaal gewelf en overdruk onder MTP1, 5 en tuberositas MT5 (zie foto 1 en 2). 

Foto 3. Zware 
C-bergschoenen.
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zaamheden zware C-bergschoenen dragen (zie foto 
3) om de enkel te steunen, en (sport)belasting naar 
belastbaarheid. Dat wil zeggen: minder doen indien de 
pijn langer dan één dag aanhoudt. Patiënt Edwin over 
die fase: “Ik had niet geweten wat ik had moeten doen 
zonder deze concrete adviezen.”

Sesamoïditis 
Na enkele maanden belt de sportfysiotherapeut, omdat 
Edwin heftige pijn heeft gekregen onder de bal van 
de voorvoet. Hierdoor stagneert de sportfysiothera-
peutische behandeling. Bij onderzoek blijkt er een 
sesamoïditis te zijn. Door een combinatie van tijdelijke 
viltherapie, ibuprofen en paracetamol vermindert de 
pijn, die na tien dagen verdwenen is. Patiënt Edwin 
over deze periode: “Ik was behoorlijk ongerust en 
getroffen. Echt zeer pijnlijk; een kleine aanraking en ik 
sprong al in de lucht.”
Met het positieve effect van de (tijdelijke) vilttherapie 
ligt het in de lijn der verwachting dat ook een compen-
serende zooltherapie een drukverlagend effect zal heb-
ben op MTP1. Echter, in dat geval zal de patiënt zijn 
favoriete sporten nog steeds niet kunnen oppakken. 
Enerzijds hinderen de sesamoïditisklachten hem hierin 
en anderzijds de klachten van het subtalaire gewricht. 
Om aan zijn wens tegemoet te komen, wil de podothe-
rapeut/casemanager het er niet bij laten en gaat kijken 
naar andere behandelopties.
Aangezien de klachten aan MTP1 secundair zijn aan 
posttraumatische (versterkte) calcaneovarus en ver-
minderde subtalaire mobiliteit, is het de vraag of er nog 
winst te behalen is. Om die reden zoekt de hoofdbe-
handelend podotherapeut contact met sportpodothe-
rapeut en manueel therapeut Ingrid Janssen, met de 
vraag of er sportpodotherapeutische dan wel manueel 
therapeutische mogelijkheden zijn om aan de sport-
wensen van patiënt tegemoet te kunnen komen. 

Sportpodotherapie/manuele therapie
Tijdens het overleg wordt de casus besproken en 
bekijken ze de röntgenfoto’s. Hierbij wordt nagegaan 
of er contra-indicaties voor manuele therapie zijn en 
wat de specifieke sportwensen van de patiënt zijn. 
De sportpodotherapeut ziet op basis van de gegevens  
behandelmogelijkheden om de stand dan wel mobili-
teit van de (achter)voet te verbeteren middels manueel 
therapie. Hierbij is volledig herstel van de pijnklachten 
van MTP1 te verwachten. Daarnaast is ook verlichting 
van de pijnklachten in de achtervoet te verwachten, >>

maar gezien de subtalaire posttraumatische artrose 
is honderd procent herstel niet reëel. In overleg met 
patiënt wordt besloten behandeling te starten. Hij is 
zelf erg sceptisch waar het gaat om de pijnklachten in 
de achtervoet; hij heeft al geaccepteerd dat hij ‘hiermee 
maar moet leren leven’.

Met behulp van verschillende manuele technieken (zie 
foto 4) zijn de standsafwijkingen en mobiliteit behan-
deld. Na één behandeling is de voetstand al zichtbaar 
veranderd en de mobiliteit verbeterd. Patiënt zelf 
bemerkt deze verbeterde stand/mobiliteit ook en is ver-
baasd dat hij weer pijnvrij op blote voeten kan lopen.

Multidisciplinair
Na deze behandeling is er multidisciplinair overleg tus-
sen podotherapeut, sportpodotherapeut en sportfysio-
therapeut over het verdere behandelbeleid. De sport-
podotherapeut verwacht drie behandelingen nodig te 
hebben om de mobiliteit van de voet  te optimaliseren. 
Om deze verkregen mobiliteit te behouden is het wen-
selijk om een lichtere/soepelere schoen (zie foto 5) te 
gaan dragen om de voet niet te veel in zijn beweging te 
beperken. Daarnaast adviseren ze mobiliteitsoefeningen 
voor de voet en voortzetting van de stabiliteitstraining 
bij de fysiotherapeut.2

De patiënt reageert positief over de pijn in het subta-
laire gewricht, na vier manueel therapeutische behande-
lingen: “De pijn is werkelijk voor 90% uit de enkel weg. 
Er zat iets vast in mijn voet, dat met de stabiliteitsoefe-
ningen niet los te krijgen was. Zes uur wandelen is geen 
enkel probleem meer, met de juiste schoenen aan. Maar 
die ene plek (hij wijst op MTP5) is het allergrootste pro-
bleem tijdens de stabiliteitsoefeningen en het klimmen.”

De resterende pijnklachten aan de plantaire zijde van  
MTP5 en het onderste spronggewricht zijn alleen met 
lange wandelingen nog aanwezig. In de klimschoenen 
is een drukplek ter hoogte van MTP5 (zie foto 6). Om 
deze (rest)klachten te verminderen,  zijn er zolen voor 
in de wandelschoen vervaardigd. Doordat zolen in de 
klimschoen geen optie zijn, wordt hiervoor met silico-
nenmateriaal (Bland Rose) een aanpassing gemaakt ter 
ontlasting van MTP5 (zie foto 7). Door het dragen van 
de zolen vermindert de pijn onder MTP5. Hierdoor zijn 
ook de stabiliteitsoefeningen veel beter uit te voeren. 
Mede daardoor kan de – nu nog minder stabiele – lin-
kervoet opgetraind worden. 

Foto 4. Verschillende 
manuele technieken.

Foto 5. Lichtere schoenen.

Foto 6. De klimschoenen. 

Foto 7. Bland Rose-
aanpassing in de 
klimschoen. 
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Overwegingen voor de podotherapeut
Gezien de pijnklachten en het effect van de viltthe-
rapie lag het voor de hand zooltherapie te starten.  
Doordat de zooltherapie wel de pijnklachten ver-
minderde, maar niet voldeed aan de hulpvraag ten 
aanzien van de sportbelasting, is de podotherapeut  
als casemanager gaan kijken naar andere mogelijk-
heden. In deze case waren het een gespecialiseerde 
collega in sportpodotherapie en manueel therapie 
en de aangepaste oefeningen van de sportfysiothera-
peut. De patiënt is in dit hele traject actief meege-
nomen in alle behandelmogelijkheden en keuzes. 
Door multidisciplinair samen te werken, waarbij 
alle behandelaars elkaars kracht erkenden en aan-
vulden, is het uiteindelijke resultaat hoger dan alle 
behandelaars afzonderlijk hadden verwacht. Met 
als ‘winst’ een zeer tevreden patiënt, die zijn grote 
wens, het weer kunnen beoefenen van zijn favoriete 
sporten, vervuld zag. 
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Sportpodotherapeut/manueel therapeut
Bij een trauma is het goed de inwerkende kracht en het ontstaansmechanisme na te gaan. In de huidige casus is de voet tegen een wand 
geslagen. Hierbij is een geforceerde supinatie van de calcaneus/voet ontstaan ten opzichte van de relatief stilstaande talus en tibia, verge-
lijkbaar met een inversietrauma. De supinatiebeweging zal primair tussen de calcaneus en de talus plaatsvinden, het subtalaire gewricht.3 
Echter wanneer de beweeggrenzen van het talocalcaneale gewricht overschreden worden, zal de calcaneus de talus meenemen in de su-
pinatiebeweging. Door het meebewegen van de talus wordt het anterieure talofibulaire ligament op spanning gebracht, waardoor de fibula 
mee naar ventraal wordt genomen.2 Dit brengt het posterolaterale tibiofibulair ligament op spanning, wat enige beweging toelaat tussen de 
fibula en tibia.3 Als ook deze beweegruimte ‘op’ is, zal er scheuring van (sturende) ligamentaire structuren ontstaan, en subluxaties.3,4 Door 
het oprekken dan wel (gedeeltelijk) scheuren van deze (sturende) ligamentaire structuren is de beweegas van het gewricht veranderd en 
kan het gewricht niet meer ‘goed’ bewegen; er is een storing in de functie van het gewricht ontstaan.

De talus en de calcaneus maken, samen met het os naviculare en het os cuboïdeum deel uit van het tarsale complex. Dit is een gesloten 
kinematische beweegketen, wat betekent dat alle botten in deze keten altijd een voorgeschreven beweging maken ten opzichte van elkaar, 
onafhankelijk van de plaats en richting van de krachten die de beweging veroorzaken.5,6 Met andere woorden: een functiestoornis van het 
subtalaire gewricht resulteert in een functiestoornis van de andere gewrichten in het gehele tarsale complex. Behandeling van één van 
de delen van dit complex kan daardoor niet los worden gezien van behandeling van andere delen in het tarsale complex. Daarnaast is 
het goed te beseffen dat het lichaam – de beweegketen – zich aan deze functiestoornis zal aanpassen. Als functiestoornissen in de voet 
worden behandeld, zal goed moeten worden gekeken of deze aanpassingen er inderdaad zijn; zij kunnen immers op hun beurt weer voor 
‘aanpassingen’ in de voet zorgen, en dus voor recidive functiestoornissen. 

Terugblik patiënt 
Edwin: “De grote winst die ik heb ervaren, ligt in de bereidheid van professionals om samen te werken, buiten de eigen discipline te kijken 
en elkaars deskundigheid te zoeken. Mirjam was na behandeling van de acute pijn bereid om andere professionals te zoeken. En dat Ingrid 
mij anders is gaan behandelen, ervaar ik als een grote meerwaarde; zij dacht niet in eerste instantie aan zooltjes. Dit is de eerste keer dat 
er een multidisciplinaire behandeling plaatsvond. Ik heb langdurig knieklachten gehad, waarbij ik die helicopterview heb gemist. Zodra de 
eigen grenzen van die professionals werden bereikt, was het: ‘leer er maar mee leven’.” 


