
Van klacht naar probleem
Voetklachten worden in dit artikel gedefinieerd als subjectieve ver-

schijnselen en sensaties van voet of tenen, die niet het gevolg zijn

van een trauma. Deze komen voor bij 10-24% van de bevolking.1

Voetklachten hangen sterk samen met aandoeningen van het

steun- en bewegingsstelsel, zowel in de voet zelf gelokaliseerd

(bijvoorbeeld artrose) als elders. In 60% van de gevallen gaat het

om klachten van de voorvoet. In de algemene bevolking zijn de

meest voorkomende voetklachten van mensen van 65 jaar en

ouder: pijn (60%), cosmetische bezwaren en/of problemen met

schoeisel door standafwijkingen van de tenen (20%), doof gevoel

of tintelingen (12%) en last van jeuk of zwelling (8%).1

Voetklachten die langer dan vier weken duren, leiden vaak tot ver-

minderde mobiliteit, vooral bij mensen van 65 jaar en ouder.

Patiënten komen vaak met voetklachten op het spreekuur van de

huisarts. Het is een contactreden bij 27 van de 1000 patiënten per

jaar in de huisartsenpraktijk.2 In meer dan 80% van de voetklach-

ten is pijn de voornaamste klacht.

Voetafwijkingen worden in dit artikel gedefinieerd als een afwijking

van vorm, stand of functie van de voet zonder dat er een noodzake-

lijk verband met een voetklacht bestaat.3 Mensen met voetklach-

ten hebben gemiddeld 3,2 voetafwijkingen tegenover 1 klinisch

relevant voetprobleem.4

Voetproblemen worden gedefinieerd als die afwijking(en) aan de voet

waardoor de voetklacht het best verklaard kan worden. Onder-

scheid tussen afwijkingen en problemen is van belang in verband

met eventuele overdiagnostiek.

Van probleem naar differentiële diagnose 
Pathofysiologie 

De pathofysiologie van voetproblemen is vaak multifactorieel

bepaald. Zowel intrinsieke factoren (waar genetische aspecten of

aanleg in tot uitdrukking komen) zoals de voetbouw, de kwaliteit

van de kapsels en banden, kracht en motoriek, als extrinsieke fac-

toren zoals het soort schoeisel, het wegdek en de mate van belas-

ting kunnen een rol spelen.4,5

Indelingen van voetproblemen

Voetproblemen kunnen op verschillende wijzen worden gecatego-

riseerd. Een indeling alleen naar lokalisatie houdt te weinig reke-

ning met mogelijk onderliggende systeemziekten, zoals artritis en

artrose, en met het onderliggende voettype. Differentieel-dia-

gnostisch is juist een brede beoordeling van belang omdat deze

richting kan geven aan het medisch handelen.

Voettype. Voetklachten hangen samen met de bouw van de voet.

We onderscheiden vier voettypen:6 cavus, normaal, planonormaal

(een rechte stand van de achtervoet, een wat laag longitudinaal

mediaal gewelf en een (hyper)mobiele eerste straal) en planoval-

gus (een geproneerde achtervoet met een laag longitudinaal

mediaal gewelf) (tabel).

Comorbiditeit. Voetproblemen hangen soms samen met ziekten van

het steun- en bewegingsstelsel, zoals artrose, reumatoïde artritis,

psoriasis en de ziekte van Bechterew.7 Ook metabole ziekten zoals

diabetes mellitus8 en jicht,9 vasculaire, neurologische en huid-

aandoeningen kunnen een rol spelen.

Lokalisatie. Voetproblemen kunnen worden ingedeeld naar aan-
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Voetklachten komen veel voor en worden meestal veroorzaakt

door een alledaags probleem, zoals standsafwijkingen of overbe-

lasting. Ze beperken de mobiliteit en het algemene welzijn en

zijn daarmee klinisch relevant. Er zijn veel voetafwijkingen die

klinisch geen probleem vormen.

Voetklachten bestaan meestal lange tijd. De voornaamste klacht

is pijn. Ruim de helft van de mensen met voetklachten zoekt

hiervoor hulp in het (para)medische circuit. Kennis van de ana-

tomie van de voet en van de bouw van de schoenen van de

patiënt is noodzakelijk om een goede diagnose te kunnen stel-

len. Mobiliteitbeperkende comorbiditeit, zoals ziekten van het

steun- en bewegingsstelsel, diabetes mellitus en ernstige hart-

en vaatziekten, kan voetproblemen veroorzaken. Ook kan de

aldus veroorzaakte beperking van de mobiliteit versterkt worden

door voetpijn. Vrouwen hebben vaker voetklachten dan mannen.

Een waarschijnlijkheidsdiagnose kan vaak worden gesteld op

basis van de anamnese aangevuld met een systematisch en

gericht lichamelijk onderzoek. 
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doeningen van voor- of achtervoet, afhankelijk van de lokalisatie

van mechanisch disfunctioneren of van structurele pathologie.

Aandoeningen van de achtervoet

Calcaneodynie. Hierbij is er een doffe pijn onder de hiel als gevolg

van een overbelasting van de hielpolstering door een te zware

belasting van de hiel of atrofie van het vetkussen.

Artrose of artritis van het onderste spronggewricht. Dit gewricht ligt dis-

taal van het enkelgewricht – het bovenste spronggewricht – en is

samengesteld uit talus, calcaneus en naviculare. Artrose en artri-

tis kunnen pijn veroorzaken.

Fasciitis plantaris. Overbelasting van de voet veroorzaakt een lokale

irritatie op de plaats waar de plantaire fascie op de calcaneus

aanhecht (mediaal onder de hiel) of waar de korte voetmuscula-

tuur aanhecht op de calcaneus (wat meer craniaal gelegen).

Tarsaletunnelsyndroom. Door een compressieneuropathie van de

nervus tibialis posterior onder het retinaculum ontstaan pijn en

tintelingen, die uitstralen van de mediale enkel en achtervoet tot

in de voorvoet.

Tendosynovitis tibialis posterior. Er is pijn, soms zijn er ook crepitaties

en verdikkingen in het verloop van deze pees, die juist achter en

onder de malleolus medialis loopt naar het os naviculare en

cuneiforme mediale. De aanhechting kan benig verdikt zijn (os

tibiale externum).

Achillespees(peri)tendinitis of insertietendinitis. Peritendinitis kan zeer

pijnlijk zijn (soms met crepitaties) in het verloop van de achilles-

pees proximaal van de calcaneus. Er is zwelling van de weke

delen. Insertietendinitis geeft pijn vooral bij de aanhechting van

de achillespees op de calcaneus.

Exostose van Haglund. Dit is een pijnlijke, vaste tot harde zwelling

ter plaatse van de tuberositas calcanei, juist craniolateraal van de

aanhechting van de achillespees.

Hielbursitis. Behalve een subcutane bursa ter plaatse van de aan-

hechting van de achillespees is er ook een bursa retrocalcanea

welke ventraal van de achillespees ligt.

Aandoeningen van de voorvoet 

Hallux valgus met of zonder bunion. Hierbij bestaat er een valgusstand

van de proximale falanx ten opzichte van het eerste metatarsale

(MT1). Het MT1 staat in een varusstand; de mediale zijde van het

MT1-kopje promineert. De zwelling van de weke delen kan toene-

men door lokale bursitis en eeltvorming (bunion). Er ontstaat op

deze wijze een brede voet (spreidvoet).

Hallux limitus/rigidus. Door artrose van het eerste metatarsofalan-

geale (MTP-) gewricht ontstaat er een – vooral dorsale – bewe-

gingsbeperking (hallux limitus) of verstijving (hallux rigidus).

Standafwijkingen tenen 2-5. Bij de verschillende standafwijkingen

zoals hamer-, klauw- of mallettenen kan er voetpijn optreden als

gevolg van druk waarbij er likdoorns ontstaan.

Bunionette. Deze zwelling (kleermakersbunion) lateraal van het

kopje van MT5 veroorzaakt pijn door ruimteproblemen en frictie

in de schoen.

Likdoorns. Deze duidelijk begrensde hyperkeratosen ontstaan door

lokaal verhoogde druk ter plaatse van een uitstekend bot. Ze zijn

pijnlijk. Er zijn harde likdoorns (meestal plantair of dorsaal bij de

teenstandafwijkingen) en zachte likdoorns (meestal interdigitaal).

Metatarsalgie. Er is lokale pijn aan de plantaire zijde van de MT-kop-

jes. Secundair kunnen er ook likdoorns of overmatige eeltvorming

ontstaan. Bij ouderen is er soms juist atrofie van de weke delen.

Neuroom van Morton. Dit is een compressieneuropathie van de ner-
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De kern
� Alledaagse voetklachten en -problemen komen veel voor en

veroorzaken vaak een beperking van de mobiliteit.

� Het herkennen van het voettype van een patiënt met voetklach-

ten (patroonherkenning) kan helpen om bij het onderzoek van

de voet tot een klinische diagnose te komen. 

� Lang niet alle afwijkingen van vorm of stand van voet of tenen

leiden tot een klinisch relevant probleem.

Tabel Voetproblemen in relatie met het voettype 

Cavusvoet 
Anatomie en - supinatie
Fysiologie - inversie hiel

- hoog mediaal gewelf

Lichamelijk meer rigide voet:
onderzoek - neiging tot spitsstand

- minder dorsiflexie in de enkel
- korte triceps surae
- tendinitis van de achillespees door verminderde 

schokabsorptie
diepstand van MT1:
- overbelasting caput MT1
- likdoorn
supinatie:
- overbelasting caput MT5, basis MT5 en hiel
- metatarsalgie
- calcaneodynie
abnormale teenstand:
- klauw- en hamertenen
- dorsale harde likdoorns
inversie van de achtervoet (varuspositie):
- bij een mobiele voetwortel: tendosynoviitis van de

peroneusspieren
- neiging tot enkeldistorsie

Schoen- De laterale zijde van de schoenzool is afgesleten.
onderzoek

Planusvoet
Anatomie en - pronatie
Fysiologie - eversie hiel

- laag mediaal gewelf
- corrigeerbare platvoet

Lichamelijk doorzakken van het mediale lengtegewelf:
onderzoek - neiging tot abductie van de voorvoet in relatie tot de

achtervoet
- verkorting van het laterale lengtegewelf
- too-many-toes-teken
varuspositie MT1:
- meer kans op hallux valgus/bunion
pronatie:
- overbelasting caput MT2 en MT3 met lokale 

hyperkeratose/plantaire likdoorn 
- metatarsalgie
abnormale teenstand:
- hamertenen
- dorsale harde likdoorn 
eversie van de achtervoet (valguspositie):
- overbelasting van de triceps surae
- tendinitis van de achillespees door malalignment

Schoen- De mediale zijde van de schoenzool is afgesleten.
onderzoek
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vus interdigitalis, meestal tussen de derde en vierde teen, nooit

tussen de eerste en tweede teen.

Stressfractuur. Dit is een overbelastingsfractuur, meestal van de

tweede of derde metatarsaal. Er is sprake van een ongewone

belasting of van een normale belasting bij osteoporose.

Artritis. Er kan pijn en zwelling bestaan van bijvoorbeeld één of

meer MTP-gewrichten. Het gaat om een op zichzelf staand lokaal

probleem of er kan samenhang bestaan met een oligo- of een

polyarticulair syndroom zoals reumatoïde artritis, jicht of psoria-

sis.

Epidemiologie
Voorvoetproblemen die langer dan vier weken duren, komen in de

algemene bevolking voor bij 21% van de mensen van 45 jaar en

ouder,4 bij vrouwen tweemaal zo vaak als bij mannen. Er is een

toename met de leeftijd, maar boven 75 jaar is er enige afname.

De puntprevalentie van bewegingsapparaatproblemen (zoals hal-

lux valgus en metatarsalgie) is 16%.6 De prevalentie van achter-

voetproblemen (voornamelijk fasciitis plantaris) is 10%.

Wanneer een patiënt met de voetklacht bij de huisarts komt, is de

voorafkans 24% dat de diagnose aan het einde van de episode op

klachtniveau blijft (figuur 1).2 Dit is vergelijkbaar met knie- en

heupklachten. In 14% van de gevallen blijkt het om een posttrau-

matisch voetprobleem te gaan, in 10% om een zogenaamde ver-

worven stoornis van de extremiteit – onder deze code staan hal-

lux valgus en teenstandafwijkingen zoals hamer- en klauwtenen –

en in 7% om een tendinitis of bursitis.10,11

Diagnostiek in de huisartsenpraktijk 
De bewijskracht van alle diagnostische tests berust op consen-

sus.12-14 

Voorgeschiedenis

Voetklachten die zijn ontstaan na het dragen van nieuwe schoe-

nen maken een verband met een lokale overbelasting ten gevolge

van slechte pasvorm of te weinig schokabsorptie waarschijnlijk.

Bij gewrichtsaandoeningen in de voorgeschiedenis moet een ver-

C

band tussen voetklachten en een onderliggende systeemziekte

worden overwogen. 

Anamnese 

Aard van de klacht. Meestal gaat het om pijn. Bij tintelingen aan de

medioplantaire zijde van de voet kan een tarsaletunnelsyndroom

de onderliggende oorzaak zijn. Pijnlijke tintelingen in de voorvoet

kunnen door een neuroom van Morton of een perifere neuropa-

thie worden veroorzaakt.

Lokalisatie van de pijn. Is er sprake van een voorvoet of een achter-

voetprobleem?

Is de pijn net ontstaan of al langer aanwezig? Hoe is de pijn ontstaan?

Bij kort tevoren ontstane pijn is vaak nog een relatie te achterha-

len met een mogelijke oorzaak: trauma of overbelasting. Verande-

ringen in schoeisel, werk, of sport kunnen aanleiding geven tot

bijvoorbeeld fasciitis plantaris. De pijn kan ook spontaan ont-

staan. Pijn aan de achterzijde van de voet die plotseling is ont-

staan, past bij een peritendinitis van de achillespees, pijn die

geleidelijk is ontstaan meer bij een insertietendinitis.

Beloop van de pijn. Wanneer is de pijn het hevigst? Hoe is het beloop

over de dag? Is de pijn meer continu of meer gerelateerd aan

belasting of beweging?

Als er ’s morgens veel minder last is, wijst dit op overbelasting ten

gevolge van het soort bezigheden en/of gedragen schoeisel, zoals

bij metatarsalgie, fasciitis plantaris en calcaneodynie.

Treedt de pijn ook ’s nachts op, dan kan dit bij artritis passen,

maar ook andere oorzaken (met name vasculaire en neurologi-

sche) zijn mogelijk.

Pijn die ’s nachts erger wordt, kan passen bij een tarsaletunnel-

syndroom. Stampen met de voet op de grond geeft soms verlich-

ting. Differentieel-diagnostisch zijn perifere arteriële vaatstoor-

nissen van belang.15

Als de pijn ’s morgens erger is bij de eerste stappen wijst dit op

een calcaneodynie, (beginnende) fasciitis plantaris of tendinitis

van de achillespees. De pijn zakt na wat langer lopen en komt

weer terug, afhankelijk van het belasten.

Pijn die op onvoorspelbare momenten optreedt en verdwijnt na het

masseren van de voorvoet, komt voor bij het neuroom van Morton.

Langer lopen in een wat smallere schoen lijkt de pijn te provoceren.

Relatie met schoeisel. Als er minder pijn is bij het lopen in een stevi-

ge schoen met stugge zool, wijst dit op voetklachten door hallux

rigidus of metatarsalgie. In die gevallen neemt de pijn namelijk af

door de relatieve immobilisatie van de voetgewrichten.

Differentieel-diagnostisch zijn biomechanisch bepaalde klachten

op basis van artrose en tendinitis van belang.

A
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Bewijskracht
In dit artikel wordt de bewijskracht uitgedrukt met behulp van de

volgende letters:

voldoende bewijskracht

aanwijzingen of indirect bewijs 

consensus uit richtlijnen en standaardenC

A

E

Figuur 1 Incidentie van voetklachten als contactreden aan

het begin van een episode in de huisartsenpraktijk per 1000

patiënten per jaar2
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Meer last bij een niet-verende hak doet calcaneodynie en overige

voetklachten op basis van een meer rigide (cavus) voettype ver-

moeden.

Lopen zonder schoenen is minder pijnlijk: dit komt juist meer voor

bij patiënten met hallux valgus (bunion), een kleermakersbunion,

een exostose van Haglund en een hielbursitis. 

Onder welke omstandigheden treedt de pijn op? Pijn die met name op-

treedt als de patiënt langer staat, past meer bij de planusvoetty-

pen (tabel). De pijn zit in het klassieke geval mediaal onder voor-

voet (metatarsalgie MT 2-3) en/of aan de mediale zijde van het

lengtegewelf en de hiel.

Als klachten toenemen tijdens het lopen past dit meer bij het

cavusvoettype (tabel). De pijn zit gewoonlijk lateraal onder de

voorvoet (metatarsalgie MT 4-5) en/of onder of achter de hiel.

Soms is er ook pijn onder MT1 ten gevolge van een diepstand van

de eerste straal.

Vooral bij sporters is het van belang te weten of de pijn alleen bij

bepaalde bewegingen (neiging tot zwikken) optreedt of ook tus-

sendoor. Wel in staat zijn een activiteit vol te houden, maar erna

veel last hebben kan wijzen op artrose of aangeboren benige of

fibreuze verbinding (coalitio) in het OSG. Last bij lopen op een

ongelijke ondergrond duidt op problemen zoals artrose of artritis.

Andere uitlokkende factoren. Patiënten met een planusvoettype die op

schoenen met een hoge hak lopen, hebben vaak een stabielere

gang door meer mediale gewelfvorming. Daarentegen wordt de

voorvoet dan juist weer meer belast. Wanneer zij overgaan naar

een lagere hak, vergt dit aanpassing van de achtervoet en de mid-

denvoet. Er kan dan pijn ontstaan.

Lichamelijk onderzoek 

Algemeen

Ter vergelijking worden beide voeten onderzocht, zowel in staan-

de als in zittende positie.

Vorm en stand. Om een indruk te krijgen van de mate van corri-

geerbaarheid van een platte voet wordt bij een staande patiënt de

grote teen in dorsiflexie gebracht. Bij een corrigeerbare platvoet

worden dan de plantaire structuren aangespannen en neemt het

mediale gewelf toe (test van Hübscher). Bij een rigide platvoet is

dit niet het geval en blijft de voet plat. Een belangrijke standaf-

wijking, vooral indien gecombineerd met een mobiliteitsbeper-

king, is een risico voor biomechanische overbelasting van huid en

subcutis. Patiënten voelen dit veelal pas wanneer het lopen, met

schoenen aan, pijn gaat doen.

Schoen. Onderzoek van de schoen geeft soms belangrijke informa-

tie over een mogelijke oorzaak van de voetklachten. Goed schoei-

sel moet in ieder geval aan vier eisen voldoen. De lengte, breed-

te en hoogte moeten toereikend zijn; de wreefsluiting moet met

veter of klittenband te regelen zijn; de hielomsluiting (contrefort)

moet stevig zijn en de hakhoogte kleiner dan 3 cm.

Specifiek 

Achtervoet. De bepaling van de plaats met de meeste pijn is van

belang voor de diagnosestelling (figuur 2).

Pijn onder de hiel past vooral bij een calcaneodynie. Pijn die

vooral medioplantair zit, komt voor bij fasciitis plantaris.

Pijn aan de hiel, mediaal, achter en onder de malleolus wijst op

een tarsaletunnelsyndroom; een positieve Tinel-test kan de dia-

gnose ondersteunen. Een negatieve test sluit deze niet uit.

Als de pijn aan de achterzijde van de hiel is gelokaliseerd, kan dit

wijzen op een peritendinitis van de achillespees. Er is dan hevige

pijn en zwelling van en om de pees (weke delen), soms met cre-

pitaties. Bij een insertietendinitis is er pijn op de calcaneus, soms

met enige zwelling (bursitis calcanei) of kalkafzetting. Een vaak

asymptomatische verdikking in de achillespees ongeveer 5 cm

proximaal van de calcaneus is een typische plaats voor een dege-

neratieve tendinosishaard. Het is de klassieke plaats van een

plotselinge achillespeesruptuur bij piekbelasting.

Voorvoet. Bij een hallux rigidus is de dorsiflexie als eerste beperkt;

links en rechts moeten dan worden vergeleken. Door mindere

afwikkeling bij een verstijfd MTP1-gewricht wikkelt de voet ter

voorkoming van pijn over lateraal af. De schoen slijt aan de aan-

gedane zijde asymmetrisch af en heeft een schuine plooivorming

op het bovenblad. Likdoorns zitten op drukplaatsen. Bij een wrat

is er geen relatie met een onderliggend bot en bij afpellen met

een scalpel ziet men geen homogeen aspect (zoals bij een lik-

doorn) maar een zwart gespikkeld aspect als gevolg van de

getromboseerde eindarteriën. Ook een dieper liggend corpus

alienum of een uitstekend bot op een ongebruikelijke plaats kan

de oorzaak zijn van lokaal toegenomen eeltvorming.

Metatarsalgie kan onderscheiden worden in een primaire (meest

voorkomend) en een secundaire vorm. De pijn bij een primaire

metatarsalgie is gerelateerd aan mechanische (over)belasting

onder de voorvoet ter plaatse van de kopjes van de metatarsalia

(MT) met soms reactieve plantaire likdoorns of hyperkeratose. Bij

een neuroom van Morton is er bij palpatie vooral plantaire pijn

tussen de MT-kopjes met – klassiek – uitstralende pijn naar de

naastliggende tenen en bij onderzoek verminderde sensibiliteit.

Bij een metatarsale stressfractuur is er een geleidelijk ontstane

pijn, juist proximaal van het MT-kopje met een zwelling van de

dorsale voetrug, meestal MT2. Bij een secundaire metatarsalgie is

de pijn een onderdeel van een systemische ziekte, zoals reuma-

toïde artritis, jicht of een neurologische aandoening. Bij een ar-

tritis is er ook tangentiële drukpijn wanneer de voorvoet in dwar-

se richting wordt gecomprimeerd en als gevolg van de zwelling

wijken de naastliggende tenen uit elkaar (daglichtteken). Ook bij

een artritis passen pijn en zwelling dorsaal op het metatarsofa-

langeale (MTP-) gewricht. Tevens vindt men dan bewegingsbeper-

king en/of functieverlies van vaak meerdere MTP-gewrichten.
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Aanvullend onderzoek 

Bloedonderzoek. Bij een artritis in de voet, met name als onderdeel

van een systeemziekte, kan een BSE worden bepaald. Een ver-

hoogde BSE ondersteunt de diagnose artritis, maar een normale

BSE sluit deze niet uit.7

Röntgenonderzoek. Meestal kan de arts zonder beeldvormende dia-

gnostiek tot een (werk)diagnose komen. Bij een fasciitis plantaris

is een gewone röntgenfoto om een hielspoor vast te stellen niet

zinvol. Veel mensen zonder hielpijn hebben namelijk een derge-

lijk hielspoor zonder klachten. Tegelijkertijd kan pijn door een

fasciitis bestaan zonder veranderingen op de röntgenfoto. Bij een

vermoeden van een metatarsale stressfractuur is een gewone

röntgenfoto pas betrouwbaar twee tot drie weken na het ontstaan

van de klachten. Bij een vermoeden van artrose of reumatoïde ar-

tritis kan een röntgenfoto van beide voeten bruikbare informatie

geven.

Echografie. Wanneer gedacht wordt aan een neuroom van Morton

kan in geval van twijfel echografie een hulpmiddel zijn om tot de

diagnose te komen.

Looppatroon en drukverdeling. Indien de diagnose onduidelijk blijft

en/of het gevolgde therapeutisch beleid onvoldoende resultaat

heeft, kan verdere analyse van het looppatroon en statische en

dynamische drukverdeling (blauwdruk of elektronische drukver-

delingsmeting op een platform of met een drukmat in de schoen)

door een podotherapeut een aanvulling zijn voor de diagnostiek.

Specialistisch onderzoek 
Reumatologisch onderzoek. Bij een bilaterale fasciitis plantaris die

langer dan twee tot drie maanden duurt, dient een reumatologi-

sche aandoening (met name de ziekte van Bechterew) te worden

C

uitgesloten. Hetzelfde geldt voor een bilaterale tendinitis van de

achillespees. De voorafkans dat een dergelijke patiënt de ziekte

van Bechterew heeft, is 50% bij een positieve familieanamnese en

tevens rugklachten.16 Een aanvullende röntgenfoto van de

sacro-iliacale gewrichten en zonodig een MRI kan helpen de dia-

gnose te stellen. Laboratoriumonderzoek op HLA-B27 kan fout-

negatief maar ook fout-positief zijn.

Neurologisch onderzoek. Bij verdenking op een tarsaletunnelsyn-

droom kan een EMG belangrijke aanvullende informatie geven.

Verder onderzoek naar onderliggend neurologisch lijden (zoals

spina bifida occulta of tethered-cord-syndroom) met CT en/of

MRI van de wervelkolom is geïndiceerd bij langerdurende even-

wichtsstoornissen, spierdisbalans, toenemende holling van de

voet (cavus) met klauwing van de tenen en ontwikkeling van een

spitsvoet. 

Orthopedisch onderzoek. Een CT of MRI kan geïndiceerd zijn voor het

vaststellen van een coalitio bij een rigide platvoet. Een MRI is

ook van waarde om bij aanhoudende twijfel de diagnose neuroom

van Morton te stellen.
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Figuur 2 Mediale zijde van de voet*
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1. achillespees
2. a. tibialis
3. n. tibialis
4. m. flex.dig. longus
5. m. tibialis post.
6. talus
7. os naviculare
8. os cuneiforme med.
9. os metatarsi I

10. fascia plantaris
11. retinaculum

*Bron: Bijlsma JWJ, Voorn ThB, redactie. Reumatologie.
Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.
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