
OVV select* 
casus  

*opvallend over de oncologische voet!

Casus opleiding Oncologisch voetzorg verlener [OVV] 
podotherapie 

Het ‘casuïstiek verslag’ zoals geschreven en ingediend door Marloes 
Goossens leest u vanaf de volgende pagina. 

Meer informatie over OVV vindt u hier. 

Voor het mondeling examen van de opleiding oncologisch voetzorgverlener 

OVV® leveren de kandidaten ieder een casus aan over een oncologische patiënt 
met voetklachten die ze hebben behandeld. Daarna dienen OVV’ers jaarlijks één 

of meerdere casussen in (o.a. voor wetenschappelijk onderzoek). 
Sommige van deze casussen zijn van een dermate kwaliteit en geven dusdanig 

veel informatie dat we toestemming vragen om deze voor leerdoeleinden te 
publiceren. Ook de patiënt (altijd geanonimiseerd) heeft uitdrukkelijke 

toestemming verleend o.a. voor het plaatsen van foto’s De publicatie blijft 
eigendom van de auteur en zal ook als zodanig worden vermeld. De casus wordt 

aangekondigd via Facebook en de gehele tekst is te lezen op de website. 

Auteur/ OVV: Marloes Goossens 

“Bij deze wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben Marloes Goossens 
en ben  

• in 2007 afgestudeerd als allround podotherapeut.
• Na enkele jaren in loondienst te hebben gewerkt ben ik in

2009 gestart met mijn praktijk.
• Al snel merkte ik dat de chronische ziekte mijn aandacht

trokken. De podotherapeut krijgt steeds meer regie als
professioneel leider rondom de voet (met name bij diabetes
en oncologische patiënten). Dit vind ik een erg interessante

groep patiënten waardoor ik me meer ben gaan verdiepen.
• Ook komen er steeds meer (chronisch) oncologisch

patiënten. Dit is de reden om me door de OVV-opleiding bij
te scholen in de oncologische voet. Dit om betere zorg te
kunnen leveren voor deze groep patiënten.

• Ook probeer ik me actief in te zetten binnen de regio bij het
organiseren van intercollegiaal overleg.”

https://www.mischanagel.nl/ovv


Personalia (patiënt): 

Geslacht: Vrouw 

Geboortedatum: 29-07-1978

Beroep: Kantoor baan 

Sport/hobby: Wandelen 

Medicatie: Chemotherapie, 
hersentumor 

Motief consult: Hielklachten 

Anamnese bij eerste onderzoek 6-3-2015: 

In de zomer van 2014 had mevr. Enkele epileptische aanvallen gehad. Hiervoor 

heeft ze 3 maanden anti-epileptica gebruikt, zonder resultaat. Na een scan was 

er een hersentumor te zien in de linker hersenhelft. Deze is operatief verwijderd 

en er werd chemo gestart. Praten ging moeilijk, maar won wekelijks spraak.  

Na de chemo moest er gerevalideerd worden en moest er meer belast gaan 

worden voor opbouw conditie en voor onderhoud van de conditie. Dit werd onder 

begeleiding van een oncologisch fysiotherapeut gedaan. Hierdoor zijn 

pijnklachten onder de hiel ontstaan, welke progressief aanwezig waren.  

De Oncologisch fysiotherapeut heeft naar de podotherapeut doorverwezen. 

Mevrouw heeft twee jonge kinderen. Er is geen genezing mogelijk en de ziekte 

heeft heel veel impact op haar leven. Haar doel is weer lekker een stuk te 

kunnen wandelen zonder pijn om de kinderen zelfstandig naar school te kunnen 

brengen.  

Ze heeft last van een plaatselijke, stekende pijn aan haar linkervoet/-been, met 

name de pijn onder haar hiel is het hevigste. Deze pijn is belasting afhankelijk en 

met name startpijnen. De pijn start in haar voet en trekt dan door haar been 

naar boven. 

Onder begeleiding van de oncologisch fysiotherapeut sport ze. Verder is ze niet 

bij iemand anders onder behandeling voor de klachten die ze nu heeft. Naast de 

klachten aan de hiel, zijn er verder geen klachten in de voeten, knie, heup of rug 

buiten welke hierboven al genoemd zijn. In het verleden heeft ze nog nooit iets 

zwaar gekneusd of gebroken aan onderste extremiteit waar ze nu nog last van 

heeft. Ze heeft nog nooit steunzolen gedragen, maar staat er wel voor open. Op 

het gebied van schoeisel zijn er geen bijzonderheden, en merkt ze niet dat 

bepaalde schoenen fijner zijn of verlichtend werken met betrekking tot de klacht 

die mevrouw heeft. Verder waren er geen bijzonderheden. 
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Differentiaal diagnoses:
- Fassiitis plantaris links

- Surmenage fascia plantaris

- Surmenage flexoren

- Calcaneodynie

- Achillodiny

- Fractuur calcaneus

- Neuropathieën

- Bursea

Inspectie: 
Lichaamsbouw: normaal 

Gewoontehouding: 

- beide benen worden gelijk belast

Vooraanzicht: 

- geen bijzonderheden

Zijaanzicht: 

- voetboog afgevlakt L>R

Achteraanzicht: 

- calcaneo valgus L>R

- mediotarsusvalgus L>R

- 2 digiti zichtbaar bdz.

In zit: 

- geen bijzonderheden

Aspecten huid: 

- roodheid en verdikking plantair hiel en verloop fascia

Podoscopie: 
- unipodale reactie: stabiel bdz.

- windlass mechanisme is positief: mediale voetboog corrigeert bdz.

- stand calcaneus: links 3 graden valgus; rechts: 2 graden valgus

Palpatie: 
- Geen temperatuursverschil

- A. dorsalis pedis en a. tibialis posterior goed voelbaar bdz.

- Origo fascia plataris pijnlijk L

- Verloop fascia drukpijnlijk, tegen weerstand meer pijn L>R

- Tangentiele druk calcaneus niet pijnlijk

- Achillespees niet drukpijnllijk, ook niet tegen weerstand

- Stemvork niet pijnlijk t.h.v. calcaneus

- Monofilament niet afwijkend

- Tarsale tunnel test negatief

- Palperen bursae achilles niet pijnlijk

- Geen vermindert plantair capiton

- Metatarsaal formule: 2>1=3>4>5
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Functieonderzoek: 
Over het algemeen mobiel in alle gewrichten, links wel meer spanning. 

Actief: 

- Geen bijzonderheden

Weerstand: 

- Geen krachtverschil

Passief: 

- Geen bijzonderheden

Looppatroon: 
Vooraanzicht/ achteraanzicht: 

- Abductie twist bdz.

- Overpronatie STG/MTG L>R.

- Inversie hielcontact bdz.

- Minimaal antalgisch ter ontlasting links

Zijaanzicht 

- Hyperextensie genua links (antalgisch)

Provocatietesten: Tenengang geenbijzonderheden, hakkengang links niet 

mogelijk. 

Schoenen:
Er worden confectie schoenen gedragen, ooit iets met een hakje van maximaal 5 

cm. Met name draagt ze comfortabele schoenen. Deze schoenen zijn in het

contrefort stevig en hebben nagenoeg allemaal een goede sluiting.

Geen afwijkend slijtagepatroon.

Het is een goede schoen met een stevige zool welke niet helemaal plat is.

Vooraan loopt de schoen een stukje omhoog. Hierdoor hoef je zelf minder af te

wikkelen wat in haar geval gunstig is met de klachten die ze heeft.

Belangrijkste bevindingen: 
- Mediotarsusvalgus L>R

- Overpronatie STG/MTG L>R

- Antalgische gang met hyperextensie genua links.

Podotherapeutische diagnose: 
Surmenage flexoror digiti, links 

Conclusie: 

Als gevolg van mediotarsusvalgus links meer dan rechts ontstaat er overpronatie 

in het midtarsaalgewricht tijdens het gaan L>R. Dit geeft dysfunctie van de 

eerste straal met een abductory twist tot gevolg. Tractie en surmenage op de m. 

Flexor digiti links tot gevolg.   
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Therapiedoelen: 

- Klacht verminderen en loopafstand vergroten 

- Correctie valgisatie  

- Verminderen tractie m. Flexor digiti 

 

Therapieplan:  

- Podotherapeutische zolen: 

Er is gekozen om podotherapeutische zolen te maken, om ervoor te 

zorgen dat haar voetstand word gecorrigeerd en het ontlasten van de m. 

Flexor digiti.  

- Schoenadvies: 

De schoenen die ze nu had waren helemaal niet slecht. Er is aangegeven 

waar ze op kan letten bij het kopen van schoenen.  

- Rekoefeningen: 

Voor het opstaan 3x 10 sec de plantaire fascia rekken met een handdoek.  

3x daags met de voet over een bal of deegroller rollen ter massage.  

 

De zolen zijn thuis afgegeven, omdat mevrouw niet zo mobiel is en het een flinke 

opgave is om op de praktijk te komen.  

 

Controle na 6 weken: 

De zolen bevallen erg goed, de klachten zijn nagenoeg verdwenen. 30 minuten 

rustig wandelen kan klachtenvrij. De startpijnen zijn nog wel aanwezig, maar als 

de rekoefeningen in acht genomen worden merkt ze duidelijk verschil.  

De kinderen zelfstandig naar school brengen lukt nog niet, maar hier is ze samen 

met de oncologisch fysiotherapeut naar toe aan het werken. Het advies gegeven 

om contact op te nemen indien klacht verslechterd en anders controle over 

1jaar. Met de spraak is het duidelijk vooruit gegaan ten opzichte van de vorige 

keer.  

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijkse zoolcontrole 19-12-2017: 

Er is meer tijd overheen gegaan dan 1 jaar. Er zijn ondertussen meerdere 

operaties uitgevoerd en ze blijft onder controle van de oncoloog.  

Indien nodig wordt er chemo therapie gegeven, maar op het moment is het zo 

stabiel dat er geen chemo nodig is.  

De laatste scan laat geen verandering van de hersentumor zien; stabiel. Wel 

altijd de angst dat het terugkomt en denkt bij alle pijntjes dat er een mogelijk 

verband is. Dit is moeilijk opzij te zetten.  
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Het naar school brengen van de kinderen gaat zelfstandig na het gaan dragen 

van de zolen (4 maanden na aanvang dragen zolen). Praten gaat vele malen 

beter en ze staat ondanks haar ziek zijn weer midden in het leven. 

In de zomer is ze opbouwend gaan hardlopen. Er zijn knieklacht rechts ontstaan 

waarvoor ook naar de oncologisch fysiotherapeut is gegaan. Op hun advies zolen 

laten nakijken. Op advies hardlopen opbouwen middels een schema. Sport 

gemiddels 3x per week. De knieklachten zijn al minder aanwezig, maar een apart 

gevoel onder de voet rechts blijft. De bewegingsuitslagen geven geen 

bijzonderheden en vergelijkbaar met het eerste onderzoek. Alleen het 

gangpatroon is niet meer antalgisch. Herhalingspaar zolen gemaakt vanwege 

slijtage van de oude.  

Telefonisch consult na 4 weken dragen van de zolen: 

Knieklachten zijn niet meer aanwezig en het aparte gevoel in de voet is ook 

verdwenen. Ze zal jaarlijks haar zolen later controleren en wij sturen jaarlijks de 

reminder.  

Conclusie na volgen OVV: 

In het klinisch redeneren zou ik niet anders gehandeld hebben. De communicatie 

met de fysiotherapeut heeft wel plaatsgevonden.  

De oncoloog is in deze niet betrokken. Dit zou ik in een volgende casus wel 

anders doen. De verslaglegging is nu alleen naar de huisarts gegaan en zou ik nu 

ook naar de oncoloog gestuurd hebben. Alvorens de zolen te maken zou ik 

contact zoeken met de behandelend oncoloog voor toestemming.  

Ook naar het informeren van klachten m.b.t. bijwerkingen zou ik meer op 

inzoomen. Met name nagelproblematiek en huidproblematiek.  
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