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Invloed maatzolen op 
biomechanica bij wielrennen
Steeds vaker wordt bij het wielrennen gebruikgemaakt van (maat)zolen en wiggen om de 
fietsbeweging positief te beïnvloeden. Het doel hiervan is overbelastingsblessures te voorkomen,  
het comfort te verhogen en/of de prestatie te verbeteren. Wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt.  
In dit artikel kijken we naar wat er bekend is over het gebruik van maatzolen en wiggen bij 
wielrennen, de bewegingskoppeling tussen voet en been en de toepasbaarheid van gangbare 
zoolvisies in het wielrennen.

Alhoewel wielrennen wordt gezien als een low impact 
sport betekent dit niet dat de wielrenner geen over-
belastingsblessures kan ontwikkelen.1 Integendeel: de 
helft van de blessures in het wielrennen is het gevolg 
van overbelasting.1,2 De andere helft komt voort uit 
traumata.1,2

Door de fixatie op de pedalen en het zadel voltrekt 
de fietsbeweging van de benen zich in een gesloten 
keten. Een (getrainde) wielrenner maakt gemiddeld 
5700 omwentelingen per uur. Als de interactie tussen 
onderbeen, voet en schoen-pedaal niet optimaal is, 
kan dit gemakkelijk tot overbelasting leiden.3 

Extrinsiek en intrinsiek
Het vaakst worden blessures van de knie gezien, 
waaronder patellafemorale klachten.2,4,5 Een van de 
oorzaken hiervan is het niet goed ‘sporen’, mal- 
tracking, van de patella in combinatie met het 
repetitieve karakter van de fietsbeweging.1,3,4,5 Naast 
extrinsieke oorzaken voor deze maltracking, zoals  
fietspositie, voetplaatjes, schoenen en het trainings-
schema, spelen ook intrinsieke factoren een rol.3,4,6 
Deze intrinsieke factoren zijn onder te verdelen in 

statische en dynamische factoren.4 Als statische 
intrinsieke factoren worden achtervoetvalgus, voor-
voetvarus, vergrootte Q-angle, beenlengteverschil, 
afwijkingen aan de patella of femurcondyl en genua 
valga  genoemd.3,4 Onder dynamische intrinsieke 
factoren vallen excessieve tibiale rotatie, excessieve 
mediolaterale deviatie tijdens de uittrap, femorale an-
teversie, vastus medialis insufficiëntie, spierspanning 
en verminderde core stability.4

Bewegingskoppeling
Idealiter is de fietsbeweging zoveel mogelijk in het 
sagittale vlak.6,7 Door het min of meer lineair bewe-
gen in het sagittale vlak ontstaat een betere efficiën-
tie, vermindering van het risico van overbelastings-
blessures en prestatieverbetering.6 Zoals gezegd kan 
een dynamische intrinsieke factor ertoe bijdragen 
dat het been zich uit dit sagittale vlak gaat bewegen, 
zoals excessieve tibiale rotatie, ad- en abductie van de 
knie en/of enkel.3,4,7 Het gebruik van wiggen en zolen 
tijdens het wielrennen beïnvloedt de kniebewegingen 
in het frontale vlak, de tibiale rotatie en de spieracti-
viteit tijdens de uittrap.6 De bewegingskoppeling in 
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het subtalaire gewricht – tussen enerzijds de veran-
dering in achter- en voorvoet kinetisch en kinema-
tisch en de interne tibiale rotatie anderzijds – speelt 
hierin een belangrijke rol.6 Huson heeft de aard van 
deze koppeling kwalitatief beschreven, terwijl Van 
Langelaan de positie en richting van de assen heeft 
bepaald. Het subtalaire gewricht bestaat functioneel 
uit een gesloten kinematische keten van vier bot-
stukken, te weten de talus, calcaneus, cuboïd en het 
naviculare. Tezamen vormen deze het art. talocalca-
neocuboideonaviculare oftewel het tarsale complex.8,9 
Deze kinematische keten heeft slechts één vrijheids-
graad.8,9 Dit betekent dat alle botstukken altijd een 
voorgeschreven beweging maken ten opzichte van 
elkaar, onafhankelijk van de plaats en richting van de 
krachten die de beweging veroorzaken.10 Door deze 
bewegingskoppeling leidt endo- of exorotatie van de 
tibia tot respectievelijk een pro- of supinatie van het 
tarsale complex en daarmee van de voet.10 Omge-
keerd leidt een pro- of supineren van het tarsale com-
plex tot endo- of exorotatie van de tibia.10

Doordat de voet tijdens het fietsen gefixeerd op de 
pedalen zit, speelt naast de beweging van het subta-
laire gewricht ook de beweging van het midtarsale 
gewricht een rol.7 Pronatie in het subtalaire en/
of midtarsale gewricht tijdens de uittrap leidt tot 
endorotatie van de tibia.3.7 Deze endorotatie van de 
tibia resulteert in een adductie van de knie richting 
het frame. Deze adductie is het gevolg van de flexie-
stand van de knie, waarbij endorotatie gepaard gaat 
met adductie.7 Het beïnvloeden dan wel stabiliseren 
van het subtalaire en het midtarsale complex tijdens 
de uittrap is belangrijk om de fietsbeweging zoveel 
mogelijk sagittaal te houden.3,7

Zoolvisies
Om het subtalaire en midtarsale complex te beïnvloe-
den, kan met zooltherapie worden gewerkt. Op dit 
moment zijn er drie podotherapeutische zoolvisies 
wereldwijd aanvaard: de ‘foot morphology theory’, de 
‘sagittal plane facilitation theory’ en de ‘tissue stress 
theory.’11 Deze visies zijn beschreven op het reguliere 
gaan.11 Kirby heeft vanuit de tissue stress theory 
ook de begeleiding van de wielrenner beschreven.7 
Hoewel de sagittal plane facilitation theory en foot 
morphology theory niet specifiek op het wielrennen 
zijn beschreven, zijn er wel (zool)producten voor het 
wielrennen verkrijgbaar, die raakvlakken met deze 
visies lijken te hebben. 

Een voorbeeld 
is de Solestar 
cycling insole 
(zie foto), een 
3D-gevormde 
basiszool, die 
aangepast 
wordt op de 
individuele 
renner. Hier-
voor wordt met 
supplementen 
gewerkt, zoals 
wiggen voor de 
voor- of achter-
voet. Het principe 
van de zool heeft 
raakvlakken met de 
sagittal plane facili-
tation theory. De zool 
heeft een (hoge) mediale 
ondersteuning om pronatie af 
te weren en het subtalaire gewricht neutraal te 
houden tijdens het fietsen.12 Het hoogste punt is hier-
bij onder het talonaviculaire gewricht geplaatst.12 De 
pronatiewig in de voorvoet, van MTP III t/m V, zorgt 
voor een lock van het midtarsale gewricht, waardoor 
een stabiele voet ontstaat.12

Ander voorbeeld: de varuswiggen. Deze wiggen  
worden gebruikt om een eventueel aanwezige voor-
voet-inversiestand te compenseren en daarmee onge- 
wenste valguscompensaties in de achtervoet te voor-
komen. Een compensatie die Root in de foot morpho-
logy theory beschreven heeft. Het wielermerk 
Specialized maakt gebruik van deze varuswig  >>

De Solestar cycling insole 

De normale en mediaal 
gedevieerde subtalaire 
as tijdens het fietsen.7 
Met dank aan Kevin Kirby 
voor het gebruik van de 
afbeelding.



in wielerschoenen, met een varuscorrectie van 1,5 
graden (BG (Body Geometry)-lijn).13  Naast deze 
voorvoetwig is de schoen uitgerust met een stan-
daardzool met een mediale ondersteuning om prona-
tie tegen te gaan.13

Kirby heeft vanuit de tissue stress theory de beïnvloe-
ding van de subtalaire as tijdens fietsen beschreven. 
Een mediaal gedevieerde as resulteert in een vergroot 
pronatiemoment rondom de subtalaire as bij uittrap 
als gevolg van de plantaire reactiekracht van de pe-
daal op de voet.7 Dit pronatiemoment ontstaat door-
dat het center of pressure (CoP) lateraal van de as 
komt te liggen.7 Omgekeerd leidt een mediale positie 
van het CoP ten opzichte van de subtalaire as tot een 
supinatiemoment7 (zie de tekening op pagina 27). 

Meer onderzoeken
Er zijn meer onderzoeken gedaan naar het gebruik 
van wiggen en zolen tijdens het fietsen. Hierbij zijn 
wisselende interventies bekeken en verschillende pa-
rameters beoordeeld. Recent onderzoek van Sinclair 
et al. (2014) naar het effect van varuswiggen op de 
bewegingen van de onderste extremiteit laten geen 
significante verschillen zien.14 In het onderzoek van 
O’Neill et al. (2011) werden twaalf wedstrijdrenners 
onderzocht, die door het gebruik van maatzolen voor 
het wielrennen klachtenvrij waren. Hierbij werd, met 
en zonder zoolinterventie, gekeken naar heupadduc-
tie, knieabductie, tibale rotatie  en de bewegingen van 
de knie in het frontale vlak tijdens de uittrapfase.6 Er 
werden geen significante systemische effecten gevon-
den, wel was er een trend zichtbaar in vermindering 
van de endorotatie van de tibia.6 Opvallend was dat er 
bij alle wielrenners, bij gebruik van de zolen,  een ver-
andering in een van de variabelen was, en dat de zool 
tot pijnvermindering leidde. Met andere woorden: er 
werden subjectspecifieke effecten gevonden.6 Hierbij 
dient opgemerkt te worden, dat er verschillende voet-
typen waren en verschillende typen zoolinterventies 
zijn toegepast.6 
In het review-artikel van Boon et al. (2014) is gekeken 
naar het effect van zolen en wiggen tijdens het wiel-
rennen. Hieruit kwam naar voren dat er, bij gebrek 
aan hoogwaardige onderzoeken, onvoldoende bewijs 
is om definitieve conclusies te trekken. Er werd matig 
bewijs gevonden, dat zolen het contactoppervlak 
onder de voet en piekdruk onder de hallux vergroten. 
Dit heeft echter geen effect op de kracht die geleverd 
wordt op de pedalen.16

Discussie
Er zijn wisselende resultaten beschreven in de litera-
tuur met betrekking tot het gebruik van maatzolen 
bij wielrennen. Statistisch significante gegevens  
zijn er op dit moment niet, echter subjectspecifieke 
veranderingen worden gezien met positief effect. 
Ook over de zoolinterventie is nog weinig duidelijk. 
Er zijn drie visies beschreven, maar er ontbreekt 
‘hard’ bewijs. 
Systemische effecten zijn weliswaar niet gevonden, 
maar interventie met zolen en/of wiggen laat wel 
significante effecten zien bij de individuele fietser. 
Welke parameter verandert, is wisselend, maar vele 
leiden tot verbetering in de pijnklachten.
Deze conclusies zijn op zich niet verwonderlijk als 
we kijken naar de factoren die een rol spelen bij het 
ontstaan van overbelastingsblessures. Daarbij zien we 
bijvoorbeeld een aantal intrinsieke factoren die mid-
dels zolen en/of wiggen beïnvloedbaar zijn. Hierbij 
valt primair te denken aan de dynamische intrinsieke 
factor, de tibiale rotatie. Deze rotatie kan het gevolg 
zijn van intrinsieke factoren, zoals een achtervoetval-
gus en voorvoetvarus. Deze kunnen resulteren in  
een valgisatie en/of pronatie van het subtalaire 
complex, waardoor de tibia zal endoroteren en de 
knie valgiseren. Intrinsieke factoren verschillen van 
persoon tot persoon, waardoor geen uniform beleid 
in deze kan worden bepaald. Een persoonlijke aan-
pak voor de begeleiding van de wielrenner is dan ook 
aan te bevelen.
Het is hierbij aan de (sport)podotherapeut welke 
zoolvisie hij of zij voor de  interventie volgt.
Een aandachtspunt hierbij is de gebruikte wieler-
schoen. Let erop of deze een correctie heeft en zo ja 
of deze passend is bij de toegepaste zooltherapie. Een 
schoen met een varuscorrectie kan immers de wer-
king van een zool met een pronatie in de voorvoet 
tegenwerken, maar ook een zool met een varuswig in 
de voorvoet versterken.  
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