
 

OVV select* 
casus  

*opvallend over de oncologische voet! 
 
 

 

Meer informatie over OVV vindt u hier. 
 

 
Casus opleiding Oncologisch voetzorg verlener 
podotherapie 
 
 
Geschiedenis podotherapie 

Mw. B. , 74 jaar is sinds 1999 bekend in de praktijk. Toentertijd is ze 
gekomen vanwege klachten aan MTP 1 beiderzijds. Na onderzoek zijn er 
podotherapeutische zolen aangemeten en hierdoor zijn haar klachten 

verdwenen. Hierna is zij regelmatig op controle geweest en zijn er nieuwe 
zolen gemaakt of zoolaanpassingen gedaan.  
In augustus 2018 meldt mevrouw zich voor een afspraak.  

 

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  Janneke Teerling  

woonplaats  Milsbeek, Noord-Limburg 
beroep   Podotherapeut bij Podotherapie Dennemann 

(locaties in Oss, Beuningen, Wijchen en Boxmeer).  
werkzaam   Op de laatste locatie, gevestigd in het 

Maasziekenhuis Pantein, is zij drie dagen per week 

werkzaam met veel plezier.  
OVV Geslaagd januari 2019.  
over OVV  Een interessante opleiding en ze heeft haar stage 

kunnen lopen op de dagbehandeling oncologie van 
het Maasziekenhuis wat zij omschreef als een 

bijzondere ervaring.  
verder   Haar werk combineert Janneke met de zorg voor 

haar gezin. 

https://www.mischanagel.nl/ovv
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Anamnese 

Mevrouw heeft een afspraak gemaakt omdat ze wil weten of haar zolen 
nog goed zijn of dat ze ook zonder zolen zou kunnen lopen. Mevrouw 
heeft een heftige tijd achter de rug en begint te vertellen:  

In 2016 heeft mevrouw een bultje ontdekt in haar linker onderbeen. Na 
een bezoek aan de orthopeed waarbij er een foto is gemaakt,  is mevrouw 
doorgestuurd naar de Radboud waarbij er sprake was van een sarcoom 

met ingroei van het bot van het scheenbeen. Twee operaties volgen 
waarna mevrouw schoon wordt verklaard. Naar aanleiding van deze 
operaties vindt er nog een hersteloperatie plaats. Haar kuitspier wordt 

verlegd en er vindt een huidtransplantatie plaats.  
In juli 2017 echter wordt er een nieuw gezwel geconstateerd, op de 
snijranden. Mevrouw wordt weer geopereerd waarbij er een zenuw 

geraakt wordt en ze een beschadiging aan haar linkervoet oploopt. 
Echter blijken de snijranden niet schoon te zijn en volgens het protocol 
zou dan het onderbeen geamputeerd moeten worden. Dit wil mevrouw 

absoluut niet en besluit voor 33 bestralingen te gaan. Deze bestralingen 
hebben voor haar geen bijwerkingen gegeven, enkel op het einde van de 
bestralingen is de huid lichtelijk rood geworden en heeft mevrouw de uit 

voorzorg gegeven crème niet hoeven te gebruiken. Mevrouw is nu schoon.  
Er wordt een steunkous links aangemeten in verband met 
oedeemvorming. Dit geeft bij langer zitten en staan problemen. Het 

linkerbeen wordt dan onrustig. Op deze momenten wordt de steunkous 
gedragen.  
Als gevolg van de in juli 2017 plaatsgevonden operatie, waarbij er een 

nieuw gezwel op de snijraden is verwijderd, heeft mevrouw een 
zenuwbeschadiging opgelopen waar ze links een klapvoet aan over houdt. 
Hierdoor zal ze, naar eigen zeggen, opnieuw moeten leren lopen met 

onder andere hulp van een fysiotherapeut. Ze ervaart dan met name 
vermoeidheidsklachten in been en voet links.   
Mevrouw is sinds 15 jaar bekend met Diabetes Mellitus type 2 en gebruikt 

hier medicatie (metformine) voor en is hiervoor onder behandeling van 
haar huisarts.   
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Mevrouw wisselt af met schoenen, ADL schoenen en hoge 
wandelschoenen. 
Mevrouw heeft fysiotherapie 2x in de week waarbij haar linker enkel los 

gemaakt wordt en ze een trainingsprogramma volgt.  De 
vermoeidheidsklachten zijn wel door het behandelingstraject van de 
fysiotherapeut en het steeds beter gaan lopen en oefenen van mevrouw 

minder geworden.    
Mevrouw verzorgt haar voeten zelf en dit gaat prima. In de periode dat 
mevrouw ziek was heeft ze haar voeten eenmalig door een pedicure met 

de aantekening oncologisch voetzorgverlener laten behandelen omdat ze 
het zelf niet kon, er waren geen klachten.  
 

Onderzoeksgegevens 
Inspectie: 
Lichte calcaneovalgus beidezijds                                                                                                                                              

Mediotarsusvalgus beiderzijds                                                                                                                                                       
Hallux abducto valgus rechts                                                                                                                                             
Extensie IP hallux beiderzijds                                                                                                                                                         

Rechter knieplooi lager dan linker                                                                                                                                    
SIPS gelijk                                                                                                                                                                              
Litteken linker onderbeen 

Huidaspecten: Keratosevorming CM 5 rechts meer dan links 
 
 

 
Podoscopisch beeld: 
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Beoordeling huidige zolen: 

De huidige podotherapeutische zolen zijn niet meer functioneel.  
Functie onderzoek 
Links: dorsaalflexie beperking BSG en MTP 1                                                                                                                 

Rechts: dorsaalflexie beperking MTP 1                                                                                                                            
Stand eerste straal: neutraal beiderzijds       
Weerstand dorsaalflexie links afwezig.                                                                                                                              

Ganganalyse: 
Hielcontact eversie met overpronatie tarsale complex met links een 
klapvoet.                                                                                                                         

Schoeninspectie: 
Tijdens controle draagt mevrouw lage ECCO schoenen. Deze schoenen zijn 

goed van maat echter bieden minder stevigheid.  Deze schoenen worden 
afgewisseld met een ander paar veterschoenen, merk Footnotes. Deze 
schoenen heeft mevrouw ook bij zich en zijn ook goed van maat.  De  

Footnotes schoenen bieden meer steun dan de ECCO schoenen. Verder 
heeft mevrouw thuis hoge wandelschoenen merk Meindl.  
 

Conclusie: 
Als gevolg van een afwijkende statiek en dynamiek, calcaneo- en 
mediotarsusvalgus beiderzijds en een geproneerd gangpatroon in 

combinatie met klapvoet links als gevolg van de operatie en niet meer 
functionele zolen kan dit vermoeidheidsklachten links veroorzaken. 
Gezien de statiek en dynamiek is het advies om zolen te blijven dragen, 

hierbij is de hulpvraag van mevrouw beantwoord. 
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Therapie: 

Na het maken van een nieuwe scan wordt er een nieuw zolenplan 
gemaakt. De volgende elementen worden in de zolen verwerkt.  

• Maat 38 

• RCTB 5 mm beiderzijds                                                                                                                                    
HAI/SPSa 10 mm met een mic erop van 4 mm beiderzijds.                                                                                       
sub cub 4 mm beiderzijds.                                                                                                                              

ascendens 3 mm beiderzijds.  
 
Verder aangegeven dat de schoenen van het merk Footnotes meer 

stevigheid bieden dan de ECCO schoenen. Schoenadvies gegeven en nog 
schoenmerken meegegeven waar mevrouw eventueel bij het kopen van 
nieuwe schoenen rekening mee kan houden.  Gezien de klapvoet links zou 

het een mogelijkheid kunnen zijn voor mevrouw om een peroneus veer te 
gaan dragen. Mevrouw is van deze mogelijkheid op de hoogte. Haar 
fysiotherapeut heeft dit al met haar besproken. Ze geeft aan dit voorlopig 

niet te willen.  
Bij het ophalen van de zolen aangegeven dat het verstandig is om het met 
de nieuwe zolen op te bouwen. Tevens onderhoudsadvies voor de zolen 

gegeven 
 
  



 

OVV Select Casus – © Janneke Teerling  7 

Controle na 8 weken 

Mevrouw is in de tussentijd op vakantie geweest en heeft het dragen van 
de oude en de nieuwe zolen afgewisseld. De oude zolen zijn meer 
gedragen dan de nieuwe zolen.  Mevrouw heeft het dragen van de nieuwe 

zolen opgebouwd echter merkt ze dat ze na een tijdje last van de zolen 
krijgt. Bij navraag en controle blijkt het om de rand van de RCTB te gaan 
zowel links als rechts. Verder zitten de zolen prima. Hierop zijn de zolen 

aangepast. Ik plan met mevrouw een nieuwe afspraak voor over 3 weken. 
Mevrouw komt op controle en geeft aan dat de rechter zool prima zit maar 
dat de linker zool ter hoogte van de RCTB rand nog niet optimaal zit. Voelt 

echter wel beter aan. Hierop heb ik de linker zool nogmaals aangepast. Na 
2 weken neem ik telefonisch contact met mevrouw op en ze geeft aan dat 
het beter gaat. Ze wisselt af met de nieuwe zolen. Op de momenten dat 

ze deze niet draagt heeft ze de originele binnenzolen van de schoenen 
erin liggen. Deze afwisseling ervaart ze als prettig en mevrouw is tevreden 
zo.  

Ik heb aangegeven dat ik altijd nog een keer kan kijken of ik nog iets kan 
betekenen voor mevrouw. Mevrouw wil het voorlopig zo laten en blijven 
afwisselen. Advies gegeven om jaarlijks op zoolcontrole te komen en dat 

ze contact op kan nemen indien er bijzonderheden zijn.  
Mevrouw heeft toestemming gegeven om haar casus met bijbehorende 
foto’s te gebruiken voor het examen Oncologisch VoetzorgVerlener voor 

Podotherapeuten. 


