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In de literatuur wordt excisie van clavi 
afgeraden; het is een niet-causale therapie, 
waama a1tijd een recidief zou volgen. Bij 
gebrek aan een betere behandeJing wordt 
excisie niettemin nogal eens toegepast. In 
dit onderzoek gebeurde dat bij 30 voeten 
met een clavus onder de capita metatarsalia 
ten gevolge van een statische afwijking van 
het voetskelet; eerdere conservatieve the
rapie had in aile gevallen gefaald. Bij 7 van 
de 30 voeten heeft de behandeJing uiteinde
lijk geleid tot genezing. De morbiditeit was 
zeer gering en er traden geen complicaties 
op. Excisie had tevens het voordeel van een 
zekere diagnose en genezing van begelei
dende abcessen. Operaties aan het voet
skelet geven betere resultaten, maar gaan 
gepaard met veel meer morbiditeit, terwijl 
complicaties de resultaten nadelig kunnen 
bemvloeden. 
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Excisie van clavi onder de 
capita metatarsalia 

Inleiding 

Een clavus is een circumscripte vorm van 
hyperkeratose, die wordt beschouwd als 
een fysiologische reactie van de huid op een 
pathologische druk. Insufficientie van de 
spieren en ligamenten kan bijvoorbeeld 
leiden tot een onregelmatige verdeling van 
de drukkrachten over de capita metatarsa
lia. Door toename van de drukkrachten 
kan dan onder een caput metatarsale een 
clavus ontstaan. Deze clavus heeft vaak de 
vorm van een dorsaal gerichte spijker en 
veroorzaakt pijn bij het lopeno 

Conservatieve behandeling kan bestaan 
uit applicatie van keratolytica (ureum en 
salicylzuur), het voortdurend verwijderen 
van de hoommassa, en het vermijden van 
druk op de clavus door midde1 van viltrin
getjes. Ook kan men proberen de patholo
gische druk op te heffen door toepassing 
van steunzolen. Blijken deze maatregelen 
na 6 maanden onvoldoende, dan is opera
tieve behandeling aangewezen.1 

De operatieve behandeling kan bestaan 
uit excisie van de clavus. Osteotomie van 
de ossa metatarsalia en resectie van een 
caput metatarsale kunnen worden overwo
gen om de pathologische druk te e1imine
reno Ook fixatie van de strekpees van een 
teen aan de dorsale zijde van het caput 
metatarsale heeft tot doel drukverminde
ring van het caput op de onderliggende 
huid. 

In de literatuur wordt excisie van de clavus 
afgeraden; het is een niet-causale therapie, 
waama altijd een recidief zou volgen. Bo
vendien zou een litteken aan de plantaire 
zijde van de voet altijd klachten veroorza
ken. Deze hypothesen wordt evenwel niet 
ondersteund door resultaten van eigen on
derzoek.23 Uit navraag bij collega's blijkt 
bovendien dat excisie rege1matig wordt 
verricht bij gebrek aan een betere behande
ling. Literatuur over de resultaten van exci
sie van clavi is ons niet bekend; een compu
ter-search in november 1986 leverde in 
ieder geval niets op. 

Omdat clavi die zijn ge10kaliseerd aan de 
plantaire zijde van de voorvoet, in onze 
kliniek met excisie worden behandeld, heb
ben wij een onderzoek uitgevoerd met de 
volgende vraagstelling: 

- voIgt op excisie van clavi altijd een reci
dief; 

- hoe snel treedt het recidief op na excisie; 
- veroorzaakt het litteken aan de plantaire 

zijde van de voet klachten? 

Methode 

Van januari 1982 tim juni 1986 hebben wij 
bij een consecutieve groep van 22 patienten 
30 voeten behandeld voor een clavus onder 
een van de capita metatarsalia. Deze clavi 
waren elders al jarenlang zonder succes 
conservatief behandeld met keratolyse, 
steunzolen, viltringen en verzorging door 
de pedicure; zij waren niet eerder geexci
deerd. De leeftijd van de patienten varieer
de van 24 tot 74 jaar met een gemiddelde 
van 47 jaar. In alle gevallen moest de 
oorzaak van de clavus uitsluitend worden 
gezocht in een statische afwijking van de 
ossa metatarsalia ten gevolge van insuffi
cientie van de spieren, ligamenten en fa
scies; patienten met neuromusculaire of 
trofische stoomissen en reumatolde arthri
tis zijn van dit onderzoek uitgesloten, even
als patienten met hallux rigidus, congenita
Ie anomalieen en voorafgaand trauma of 
operatie van de voet. Bij alle patienten is de 
diagnose clavus histologisch bevestigd. 

Nagegaan is hoe vaak en in welk tijdsbes
tek na excisie een recidief-clavus is opgetre
den. Patienten zonder recidief na excisie 
zijn gecontroleerd na een periode va
rierend van vijf maanden tot zes jaar en zes 
maanden, met een gemiddelde van drie 
jaar en drie maanden. 

Resultaten 

Excisie van 30 primaire clavi werd bij 25 
voeten gevolgd door een recidief. Bij 15 
van deze 25 voeten werd de clavus voor de 
tweede maal geexcideerd, waama 14 maal 
een recidief optrad. Bij 7 voeten uit de 
laatste groep werd het tweede recidief 
geexcideerd, waama 6 maal opnieuw een 
recidief volgde. Bij 3 patienten werd ver
volgens nog vele malen de recidief-clavus 
geexcideerd, maar in alle gevallen volgde 
een recidief (tabel). Uiteinde1ijk bleven 
dus 7 van de 30 voeten na een of meer 
excisies vrij van clavusvorming. 

De recidieven traden vrijwe1 direct na 
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Tabel1 Het optreden van een recidief na excisie van een clavus. 

Excisie 

Clavus 30 
Recidief 1 15 
Recidief 2 7 
Recidief 3-8 10 

genezing van de wond op; de hernieuwde 
excisies werden gemiddeld 5 maanden later 
verricht. 

Er werden geen complicaties na excisie 
waargenomen en de morbiditeit was zeer 
gering. De patienten die vrij bleven van 
recidieven, hadden geen klachten van het 
litteken aan de plantaire zijde van de voet. 

Beschouwing 

De bewering dat excisie van de clavus altijd 
gevolgd zou worden door een recidief, is 
met dit onderzoek niet bevestigd. Ander
zijds is bet aantal patienten dat baat heeft 
bij deze behandeling, tamelijk klein; waar
schijnlijk is het gunstige resultaat in de 
zeven gevallen zonder recidief te danken 
aan een consequente voortzetting van de 
conservatieve therapie. De vraag is nu of 
er, naast andere operatieve behandelingen, 
een plaats is voor excisie. 

Na wig- en verschuivingsosteotomie van 
een aantal ossa metatarsalia (tegelijkertijd 
uitgevoerd) zouden geen recidieven optre
den. De resultaten kunnen echter nadelig 
worden beinv loed door ontsteking (circa 
4 procent), pseudo-artrosevorming (circa 
2 procent) en stijfheid van het metatarsofa" 
lange ale gewricht (circa 8 procent). 1 3 4 

Onze ervaring met de verschuivingsosteo
tomie volgens Helalleert bovendien dat de 
morbiditeit veel groter is. De consolida
tieduur varieert van 3 tot 6 maanden en de 
patient houdt soms pijn op de wreef van de 
voet. Bovendien zien wij soms toch nog een 
recidief -clavus. 

Verkortingsosteotomie van een os meta
tarsale leidt in 8 procent van de gevallen tot 
een recidief-clavus onder een naburig caput 
metatarsale. 5 
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Recidief Geen recidief 

25 5 
14 1 

6 1 
10 0 

Bevestiging van een extensorpees van de 
betreffende straal aan het caput metatarsa
Ie teneinde de druk op de onderliggende 
huid en clavus te verminderen, kan goede 
resultaten geven. 6 Toch zijn er ook teleur
stell en de ervaringen met peestransposi
ties .3 

Resectie van het caput meta tarsale is 
vooral geYndiceerd bij patienten met bijko
mende pathologie van de voet, en is bier 
dus niet aan de orde. 

Voor subcapitale clavi die niet genezen na 
conservatieve therapie, bestaan dus geen 
operatieve behandelingen waarbij een 
goed resultaat samengaat met een lage 
morbiditeit en een minimale kans op com
plicaties. Excisie is echter een eenvoudige 
ingreep en heeft twee andere voordelen. 

In de eerste plaats is histologisch onder
zoek mogelijk, zodat een clavus niet ver
ward wordt met een verruca plantaris. Ook 
voor een verruca plantaris is soms excisie 
noodzakelijk, maar alleen door histolo
gisch onderzoek kan worden vermeden dat 
osteotomie of peestranspositie wordt ver
richt voor een verruca die abusievelijk is 
aangezien voor een clavus. 

In de tweede plaats bevindt zich niet 
zelden een klein abces bij de punt van de 
clavus; in dat geval wordt de wond niet 
gesloten, waarna secundair snel gene zing 
VOigt. Ook dan he eft de patient na enkele 
dagen geen pijn bij het lopen meer. In deze 
gevallen wordt voorkomen dat osteotomie 
of peestranspositie wordt verricht bij aan
wezigheid van een abces, met alle gevaren 
van infectieuze complicaties. 

Bij excisie wordt in eerste instantie - zon
der complicaties en met geringe morbiditeit 
- een ingrijpende operatie aan het voetske
let vermeden. Bij recidief zijn operaties aan 

het steun- en bewegingsapparaat van de 
voet alsnog mogelijk, zonder het risico dat 
deze wordt verricht bij verruca plantaris, of 
bij een clavus met begeleidend abces. Om
dat deze opera ties gepaard gaan met een 
grotere kans op complicaties en een bedui
dend grot ere morbiditeit, zonder dat vast
staat dat de clavus ook wegblijft, dienen zij 
te worden verricht op een zeer strikte indi
catie. Voorafgaande excisie draagt bij aan 
deze indicatiestelling. 
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Abstract 
Bot A, Kummer EW. Excision of corns under 
the capita metatarsalia. Huisarts Wet 1989; 
32(4): 128-9. 
Excision of corns is advised against in the litera
ture; it is a non-causal therapy which is always 
followed by a recurrence. Nevertheless excision 
is sometimes carried out for want of a better 
treatment. This was the case in this study of 30 
feet with a corn under the capita meta tarsalia as 
the result of a permanent abnormality of the 
bones of the foot. In all cases earlier conservative 
treatment had failed. Treatment by excision 
eventually resulted in a cure in 7 of the 30 feet. 
Morbidity was very low and no complications 
occurred. Excision also had the advantage of 
providing a definite diagnosis and curing concur
rent abscesses. Operations on the bones of the 
foot give better results but are accompanied by 
a much greater morbidity, while complications 
can adversely affect the results. 
Keywords Foot diseases; Minor surgery. 
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