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Podotherapie en de plaats in de oncologische voetzorg 

Sinds 2013 bestaat in Nederland gespecialiseerde voetzorg voor de oncologische patiënt. Deze oncologisch voetzorgverleners (OVV) 

hebben inmiddels een vaste plaats verworven in de totale zorg voor de oncologische patiënt. Die OVV’ers, die ook mbo-4 gediplomeerd 

zijn, zijn inmiddels opgenomen in de digitale verwijsgids van het IKNL. Vanuit deze digitale verwijsgids kan het oncologisch team van de 

kankerpatiënt zoeken naar passende zorg. 

Vanuit de podotherapie bleek brede belangsteling te bestaan voor de opleiding oncologische voetzorg. Zes podotherapeuten hadden 

de opleiding reeds gevolgd. Daarom zijn we in december gestart met een pilot voor een opleiding in de oncologische voetzorg en in 

december 2016 zijn we met een pilot gestart met twaalf podotherapeuten die een aangepaste opleiding OVV hebben gevolgd. De 

belangrijkste vraag is of de podotherapeut aanvullende zorg kan leveren bovenop de gespecialiseerde zorg die de OVV’er al geeft. Op 

het komende OVV symposium zullen we aan alle gediplomeerde OVV’ers laten zien hoe we deze aanvullende zorg kunnen inpassen in 

de zorgmodule OVV. 

Door: Mischa P.M. Nagel
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Motivaties podotherapeuten 
Een onderdeel van de aanmeldingspro-
cedure voor de opleiding Oncologisch 
Voetzorgverlener voor Podotherapeuten 
is het schrijven van een korte motivatie 
waarom iemand aan de opleiding wil deel-
nemen. Daar zijn een aantal redenen voor. 
De kandidaat overdenkt op die manier goed 
de beweegredenen om aan de opleiding 
deel te nemen en de opleider kan de moti-
vatiebrief gebruiken als een ijkpunt aan het 
einde van de opleiding. We hebben uit een 
aantal motivatiebrieven passages gehaald 
die bijzonder interessant zijn om te lezen. 
 
Kernzinnen 
Kennis vergroten, deel uitmaken van het 
oncologisch team, patiënt van betere zorg 
te kunnen voorzien, voetproblemen als 
gevolg van kanker komen steeds meer voor 
in de praktijk, er zijn meer risicovoeten dan 
alleen diabetische voet, de meeste informa-
tie krijg ik van de patiënten zelf. 
 
Citaten uit motivaties 
“In onze opleiding is de oncologische voet prak-
tisch niet aan bod gekomen. De voetzorg was 
vooral gericht op nagelpathologie en diabetici. 
Voordat ik in het werkveld stap, wil ik zo goed 
mogelijk voorbereid zijn. Daarom wil ik graag 
de opleiding oncologisch voetzorgverlener 
voor podotherapeuten volgen. Ik hoop zo meer 
bewust te worden van de ziekte, behandelingen 
en eventuele problemen die zich kunnen voor-
doen. Achter de oncologische patiënt staat ook 
een heel team. Door het delen van informatie 
en bevindingen terug te koppelen kan men zo 
goed mogelijke zorg bieden. Maar ook als zorg-
verlener kan je je eigen kennis vergroten, wat ik 
zelf heel belangrijk vind. Moest ik de kans krij-
gen in het werkveld om mij te voegen bij een 
team, dan zal ik die zeker grijpen! 
Op dit moment ben ik dus erg druk bezig 
met het behandelen en screenen van patiën-
ten met diabetes. Maar, het vlak van de risico 
voet is veel groter, daarom heb ik interesse in 
de opleiding voor oncologisch voetverzorger 
voor podotherapie. Ik kom structureel niet veel 
patiënten tegen met kanker en/of behandeling 
hiervan, maar merk wel dat ik nog te weinig 
verdieping heb op dit gebied om mensen hier-
mee te helpen. Ik ben me er van bewust dat er 
veel mensen zijn met de ziekte kanker en dat 
de behandeling hiervan veel problemen kan 
opleveren aan de voeten. Ik hoop dat ik tij-
dens de opleiding OVV voor podotherapeuten 
meer inzicht krijg in verschillende oncologische 
behandelingen en de gevolgen voor voeten.” 
 
“Binnen deze praktijk krijg ik te maken met 
allerlei soorten patiënten, variërend van kinde-
ren, sporters tot ouderen of DM-patiënten. Ik 

merk echter dat ik nog kennis mis in de rich-
ting van de oncologie. Ik zie patiënten in de 
praktijk die chemotherapie hebben of hebben 
gehad en dan is het duidelijk dat de huid ver-
andert, maar ook dat er vaak neuropathie ont-
staat. Hier wil ik graag meer over te weten 
komen zodat ik die groep patiënten beter kan 
helpen en adviseren. Vandaar mijn interesse in 
deze opleiding. Ik denk ook dat het een vakge-
bied is wat steeds vaker terug zal komen in de 
podotherapiepraktijk en dat deze opleiding dus 
echt een toegevoegde waarde heeft voor mijn 
dagelijks handelen in de praktijk.”
 
“Tijdens mijn werk merkte ik steeds vaker dat 
patiënten, wanneer er naar gevraagd wordt, 
vertellen over zijn/haar ziektegeschiedenis en 
hierbij steeds vaker ‘kanker’ noemen. Veel van 
hen vertellen mij dat ze na de behandeling, 
veelal chemotherapie, uitvalsverschijnselen in 
de voeten gekregen hebben. 
Dit verhaal kende ik ook al van een kennis van 
mij, ook zij vertelde me een aantal jaar terug 
dat zij geen gevoel meer in haar voeten had 
en dat haar voeten veel vocht vast hielden als 
gevolg van de kanker en de behandeling daar-
van. ‘Daar moet ik iets mee!’, was het eerste 
wat ik dacht. Ik merkte dat ik te weinig ken-
nis had omtrent deze ziekte en dat hier helaas 
ook niet tot weinig over gesproken wordt op de 
opleiding tot podotherapeut. Ik ben daarom 
ook benieuwd wat de exacte gevolgen zijn 
van kanker en de behandeling daarvan op het 
menselijk lichaam en natuurlijk op de onderste 
extremiteiten. Wat kunnen wij hier als podo-
therapeut mee? Wat kan ik als oncologisch 
voetverzorger méér betekenen voor een kan-
kerpatiënt dan een niet-oncologisch voetver-
zorger dat kan?”
 
“Kanker is een ziekte waar we steeds vaker mee 
te maken krijgen op onze praktijk en de bij-
werkingen die de chemotherapie heeft op spe-
cifiek huid en nagels is langzamerhand wel 
iets bekend geworden, maar nog erg onvol-
doende professioneel belicht. De meeste infor-
matie krijg ik tot nu toe van de patiënten zelf. 
Ik zou best wel biomedische informatie willen 
hoe deze afwijkingen kunnen ontstaan.”
 
“In het laatste jaar van de opleiding heb ik 
voor mijn bachelor een literatuurstudie gedaan 
over de bijwerkingen ten gevolge van kan-
kerbehandelingen: invloed van doelgerichte 
therapie op huid en nagel. Dit was een ver-
volg studie op het voorgaande jaar over de 
invloed van chemotherapie. Na het lezen van 
deze studie over chemotherapie was mijn inte-
resse in de bijwerkingen van kankerbehande-
ling gewekt. In de opleiding krijgen we veel te 
horen over de problematiek bij diabetes melli-
tus aan de voeten. Bij kankerpatiënten worden 

deze problemen vaak onderkend of gewoon 
niet herkend. Graag wil ik als podotherapeut 
voor deze mensen meer betekenen. Niet alleen 
het probleem herkennen maar ook een gepaste 
behandeling toepassen.”
 
Conclusie motivaties 
Uit de motivaties die zijn geschreven door 
ervaren en startende podotherapeuten 
kunnen een aantal belangrijke conclusies 
worden getrokken. Zo lijkt er in de oplei-
ding tot podotherapeut te weinig of geen 
aandacht besteed te worden aan voet-
problemen als gevolg van kankerbehan-
delingen. Daar zal verandering in moeten 
komen. 
De podotherapeuten hebben de wil effec-
tieve en veilige zorg te verlenen en hun 
zorgpakket te verbreden. De mogelijkheid 
om dit met oncologie te doen is meer als 
een vraagstelling naar boven gekomen: Kan 
de podotherapeut bovenop het pakket van 
de bestaande OVV’ers aanvullende zorg 
verlenen? Vanuit die vraagstelling heb-
ben wij de deelnemende podotherapeuten 
gevraagd hun examencasus te schrijven 
over oncologische patiënten met bijvoor-
beeld gangafwijkingen die terug te voeren 
zijn op de oncologische behandeling en de 
corrigerende maatregelen die zij daarvoor 
kunnen nemen. Wereldwijd is hiernaar geen 
studie gedaan. 
 
Stage als praktisch leermoment 
T i jd ens  d e  o p l e id ing O n co l ogisch 
Voetzorgverlener voor Podotherapeuten 
zijn er verschillende praktische leermo-
menten voor de podotherapeuten. Deze 
krijgen vorm tijdens de verplichte stages: 
één dag ziekenhuis en één dag inloophuis 
voor kankerpatiënten. Podotherapeuten 
volgen deze stages na drie dagen inten-
sieve theorie. Hieronder een aantal geci-
teerde passages, in onherleidbare vorm, 
die meer inzicht geven in hoe deze sta-
ges worden beleefd door podotherapeu-
ten. Daarnaast geven deze passages inzicht 
in wat de stages hebben bijgedragen aan 
de kennis, houding en vaardigheden van de 
podotherapeut. 
 
Kernzinnen 
Ik heb geleerd hoe ik ‘gewoon’ met deze 
mensen om moet gaan. Voor eigen prak-
tijk zie ik mogelijkheden op het gebied 
van voetscreening. Inzetten podothera-
peutische hulpmiddelen en advisering ten 
aanzien van. huid en schoeisel. Als je in je 
anamnese vragen stelt over kanker, begint 
de ene uitgebreid te vertellen over wat 
hem/haar is overkomen, de andere geeft 
kort en (non-verbaal) krachtig antwoord. 
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Citaten 
“Ik heb mijn dag op de oncologische dagbe-
handeling als zeer positief ervaren. Ik vond het 
fijn om eens te zien hoe de sfeer is deze afde-
ling. Met name zodat ik weet wat een oncolo-
gische patiënt doormaakt. Ik heb helaas dus 
geen patiënt ontmoet met voetproblemen als 
gevolg van een antikankerbehandeling. Maar 
ik heb er wel met de oncologisch verpleeg-
kundige over gepraat, wat ze doen bij voet-
problemen is met name inschatten of het een 
belemmering is voor de chemotherapie of zal 
toenemen na een chemotherapie. Mocht dit 
het geval zijn zal er eerst worden overlegd met 
de oncoloog waarna door de oncoloog wordt 
besloten wat er gebeurd met de behandeling. 
Vaak wordt de chemotherapie dan verlaagd. 
Mijn aanbeveling op dit punt is dat als iemand 
last heeft van zijn voeten er ook wordt beoor-
deeld of een OVV podotherapeut hier een posi-
tieve bijdrage aan kan leveren. Ik heb aan de 
oncologisch verpleegkundige goed kunnen 
uitleggen wat mijn werk als podotherapeut 
inhoud en wat de toevoeging van OVV even-
tueel gaat toevoegen aan mijn werk en wat dit 
natuurlijk voor toegevoegde waarde heeft bij 
een oncologische patiënt.”
 
“Ik heb geleerd hoe ik ‘gewoon’ met deze men-
sen om moet gaan, rustige vragen moet stel-
len en vooral begrip moet tonen. Alle verpleeg-
kundige waren zo ontzettend lief en rustig, 
een hele fijne beleving vond ik dat. Ik heb me 
deze dag wel afzijdig gehouden en alleen geob-
serveerd, dus heb helaas niet heel contact 
gelegd met de patiënten en naasten, alleen op 
de dagbehandeling. Ik merkte dat de patiën-
ten het heel belangrijk vinden dat je ze niet 
negeert en gewoon aanspreekt. Al met al ben 
ik blij dat ik deze opleiding gevolgd heb en 
dat ik een dag heb mogen mee maken op de 
Oncologie afdeling. Ik raad mijn collega podo-
therapeuten deze opleiding ten zeerste aan, 
omdat er enorm veel nieuwe kennis op je pad 
komt die toch zeer belangrijk is voor de prak-
tijk. Daarnaast vond ik de stage dag heel erg 
leerzaam en kon ik de patiënten eens van de 
andere kant bekijken.“ 
 
“Tijdens mijn stage heb ik jammer genoeg geen 
voetproblemen gezien. Hierdoor kan ik dit niet 
omzetten naar de eigen praktijk. Wel heb ik 
veel kunnen leren over de communicatie met 
patiënten. Dit kan ik toepassen in de praktijk.”

“Voor eigen praktijk zie ik mogelijkheden op 
het gebied van voetscreening, inzetten podo-
therapeutische hulpmiddelen en advisering ten 
aanzien van huid en schoeisel. Vergelijkbaar 
met de voetzorg rondom de diabetische 
voet. De aspecten neuropathie, Limited Joint 
Mobility, huid en nagels, schoenpasvorm, voet 

en teenstand afwijkingen worden per patiënt 
vastgelegd. Metingen van plantaire drukken 
kunnen gedaan worden met een drukmeet-
plaat of insole metingen. Vervolgens wordt 
een individueel voetzorgplan voor opgesteld. In 
dit voetzorgplan wordt de pedicurezorg en de 
podotherapeutische zorg beschreven. De pedi-
curezorg kan uitbesteed worden aan de pedi-
cure OVV.”
 
“Ook in de praktijk heb ik gemerkt dat de non-
verbale communicatie bij patiënten met kan-
ker heel duidelijk is. Als je in je anamnese vra-
gen stelt over kanker, begint de ene uitgebreid 
te vertellen over wat hem/haar is overkomen, 
de andere geeft kort en (non-verbaal) krach-
tig antwoord. Bij deze laatste groep mensen 
heb ik gemerkt dat je moet opletten dat er 
geen geladen sfeer ontstaat tijdens het verdere 
verloop van het onderzoek. Dan geef ik vaak 
kort uitleg waarom ik deze informatie nodig 
heb, vraag ik het noodzakelijke en ga ik zo 
snel mogelijk over naar een ander (en voor de 
patiënt aangenamer) onderwerp. Als patiën-
ten willen vertellen, willen ze vertellen. Je kan 
dit echt niet forceren en dat is ook niet onze 
taak. Als patiënten wel willen vertellen, heb ik 
gemerkt dat ze het erg fijn vinden dat je zelf 
wat kennis bezit over kanker en de bijwerkin-
gen bij de behandeling.”
 
“Wat me opviel bij het volgen van de verschil-
lende zorgverleners , is dat ze de patiënt alle-
maal op een andere manier benaderen, hun 
eigen manier. Ik denk dat dit ook zeer belang-
rijk is om mee te nemen naar de toekomst.”
 
“In de ochtend acht patiënten gezien, vijf hier-
van hadden ook voetklachten in de vorm van 
tintelingen, prikkelingen en een doof gevoel. 
Slechts één persoon had dit in combinatie met 
zichtbare huidafwijkingen in de vorm van eelt.”
 
“Bij patiënten die aangaven last van handen 
en voeten te hebben werd gevraagd sokken 
en schoenen uit te doen, soms slechts van één 
voet, niet beide voeten.” 

Conclusie stage 
Bovenstaande citaten geven waarnemin-
gen weer die ook aangeven dat voetzorg 
bij kankerpatiënten niet evident is en dat 
daar nog een lange weg te gaan is voor alle 
oncologische zorgverleners om dit in het 
multidisciplinaire team om de kankerpa-
tiënt een duidelijk plaats te geven. Ook is te 
herleiden dat omgang met een kankerpa-
tiënt inlevingsvermogen vergt en inschat-
ting wat de patiëntvraag is en welke infor-
matie nodig is om veilige en effectieve 
zorg te verlenen. 
 

Zes geselecteerde casussen 
Als onderdeel van de opleiding Oncologisch 
Voetzorgverlener voor Podotherapeuten 
moeten de podotherapeuten een aan-
tal casussen indienen. Deze casussen zijn 
waardevol doordat deze materiaal bevatten 
en aanwijzingen welke zorg kan worden uit-
gevoerd door de podotherapeut naast de 
zorg door de oncologisch voetzorgverlener. 
Op de volgende pagina’s staat een selectie 
van ingediende casussen. 

De casussen zijn geanonimiseerd om zowel 
de privacy van de patiënt als de behande-
lend podotherapeut te waarborgen. 
 

ovv podotherapie
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Casus 1 
 
Gegevens patiënt 
Mevrouw (60) is sinds 2015 onder behandeling 
in de praktijk voor de diabetische voetscreening. 
Mevrouw is 15 jaar geleden gediagnostiseerd met 
borstkanker, maar vier jaar geleden is dit uitge-
zaaid met metastases in het gehele lichaam. Haar 
levensverwachting was toen een paar maanden, 
we zijn nu 4 jaar verder en het gaat naar omstan-
digheden redelijk goed. Curatieve behandeling is 
niet meer mogelijk, er is gekozen voor een levens-
verlengende behandeling door middel van capeci-
tabine in tablet vorm. Dit middel slikt mevrouw nu 
1,5 jaar. Hiervoor heeft zij andere therapie gekre-
gen, maar welke weet mevrouw niet meer. 
Na één kuur kreeg mevrouw zeer ernstige klachten 
in de vorm van hand-voet syndroom aan de han-
den en voeten (foto 1) waardoor mevrouw immo-
biel is geworden en daarnaast last had van alge-
hele vermoeidheid in ernstige mate. De dosis werd 
verlaagd en mevrouw gaf aan dat de klachten toen 
dragelijk werden. Daarnaast was zij nog wel steeds 
vermoeid en had zij een zeer droge huid met klo-
ven op handen en voeten. Deze scheurden/spron-
gen steeds weer open, ondanks dat mevrouw dage-
lijks het gehele lichaam insmeert met ureum zalf. 

De handen en voeten zelfs twee keer per dag. In 
november 2016 kwam mevrouw voor haar half 
jaarlijkse diabetische voetcontrole en vertelde dat 
haar voeten slechter zijn geworden sinds haar laat-
ste bezoek. Daarnaast had ze last gekregen van 
haar linker voorvoet. Ze wilde hier niet te veel over 
zeuren omdat ze van de andere kant zeer blij was 
dat ze er nog is gezien haar levensverwachting van 
vier jaar geleden. De huid op de voeten was zeer 
dun, rood en geschilferd met kloofjes. Daarnaast 
waren er verschillende blaren aanwezig welke niet 
op een “logische” plaatsen zaten. Dit kwam alleen 
voor aan de plantaire zijde van de voeten. Dit leek 
mij een hand-voet syndroom. Ik heb daarom over-
leg gepleegd met de oncoloog van mevrouw om 
akkoord te vragen voor het maken van druk verde-
lende zolen. Daarnaast bleek er sprake te zijn van 
een surmenage van caput metarsalia III als gevolg 
van atrofisch capiton. De voeten waren zeer pijnlijk 
bij belasting waardoor mevrouw nauwelijks meer 
liep. Mevrouw kon nog wel lopen maar door de pijn 
deed zij dit zo min mogelijk. 
 
Anamnese 

Functie onderzoek Geen bijzonderheden

Palpatie Sub capitale pressie CM 3 pijnlijk links.
Atrofisch plantair capiton links naar rechts.

Inspectie Pes Planus bdz.
Mediotarsus en calcaneus valgus bdz. 

Drukplekken Geen bijzonderheden

Hyperkeratose Geen bijzonderheden

Huid Zeer droge huid met schilfers bdz
Rode verkleuring plantaire zijde, blaren aanwezig thv de voetholte links, calcaneus rechts verweekt.

Nagels Onychomycose nagels links.

Teenstand Klauwstand digitus 2 links, en 5 rechts.

Sensibiliteit Monofilament 10 gram wordt vandaag goed gevoeld. Eerdere screeningen werd dit niet gevoeld.
Stemvork 128 Hz wordt goed gevoeld bdz. 

Vasculair onderzoek Pulsaties prima voelbaar bdz.
Doppler-Flow: ADP links bifasisch, rechts trifasisch. ATP trifasisch bdz.
EAI links: 1.13, EAI rechts: 1.14.

Ganganalyse Overpronatie MTG en STG links > rechts.
Zeer instabiel gangpatroon bdz. 
Hyperpressie CM 2-3 links.

Schoenen De langst gemeten voet heeft een lengte van 28 cm, dit komt overeen met schoenmaat 42. Deze lengte 
maat wordt gedragen, breedte maat is twijfelachtig. 
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Conclusie 
Als gevolg van een behandeling met capecitabine 
is het hand-voet syndroom ontstaan aan de han-
den en voeten. Er was sprake van een strek afge-
bakende lijn van roodheid, zwelling, schilvering en 
kloven op de handen en voeten, beide aan de plan-
taire zijde, met aan de voeten verschillende bla-
ren. Van zelf sprekend is dit pijnlijk gezien er geen 
sprake was van neuropathie, hierdoor kon mevrouw 
alleen nog lopen met zeer veel pijn. Daarnaast was 
er als gevolg van een hyperpressie, ter hoogte van 
CM 2-3 links in combinatie met een atrofisch capi-
ton, een surmenage van CM 3 links ontstaan. 
 
Therapie 
Er werden podotherapeutische drukverdelende 
zolen gemaakt op de werkelijke lengte en breedte 
van de voet. Met als doel een verbetering van de 
drukverdeling aan de plantaire zijde van de voe-
ten zodat mevrouw kan lopen met minder pijn. 
De zolen passen in het huidige schoeisel. De zolen 
werden afgedekt met plastazote zodat dit met de 
druk en warmte van de voet nog beter aansluit. 
 
Controle 
Na 8 weken kwam mevrouw terug voor controle. 
Mevrouw gaf aan dat de zolen fijn zaten en dat ze 
verder kon lopen. Het deed nog steeds pijn maar 
mevrouw merkte wel dat ze het langer kon volhou-
den. De voeten voelden minder snel vermoeid aan. • 

Foto 1. Hand-voet syn-

droom aan beide voe-

ten (links) en handen 

(rechts). 

casus ovv podotherapie
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Casus 2 
 
Gegevens patiënt 
Mevrouw (65) kwam binnen via DTP (Directe 
Toegankelijkheid Podotherapie). Hierbij heb ik 
gevraagd naar kanker in de voorgeschiedenis, 
waarop mevrouw aangaf dat zij borstkanker heeft 
gehad. Vervolgens heb ik alsnog om een verwijs-
brief van de huisarts gevraagd voor de zekerheid, 
en deze ook gekregen. 
Mevrouw had last van de rechter hiel ter hoogte 
van achterzijde en deels onderzijde, zij gaf zelf aan 
dat er niets aan te zien was. In de periode dat zij 
chemotherapie onderging heeft zij nieuwe schoe-
nen gekocht. Deze waren een halve maat gro-
ter, dus mevrouw dacht dat de klachten zijn ont-
staan door de schoenen. Er was niets met de hiel 
gebeurd. 

De klachten speelden vier maanden. Het werd lang-
zaam wel iets beter, maar hield te lang aan. 

Des morgens was er sprake van startpijn en over-
dag ook na het zitten of rust. Mevrouw droeg thuis 
een pantoffel met open hiel. 
Mevrouw heeft een voorgeschiedenis van borst-
kanker. Doordat beide borsten zijn geamputeerd 
is mevrouw haar lichaamshouding veranderd. 
Mevrouw gaf aan last te hebben van de onderrug, 
rechterkant meer, met pijn uitstralend naar de bil. 
Soms, na lang lopen, straalt deze pijn uit richting 
de zijkant van het bekken. Dit speelde al langer. 
Mevrouw was namelijk al vóór de chemotherapie 
onder behandeling bij een chiropractor. Hier komt 
zij echter niet meer. 
Medicatie: Bloeddruktabletten en hormoon-
kuur. De hormoontherapie geeft ook spier- en 
gewrichtsklachten. 
 
Anamnese 

Inspectie in stand Stand calcaneus: links 5 valgus, rechts 3 valgus.
Unipodaalstand calcaneus: links 1 valgus, rechts: 4 varus.
Lichte mediotarsus valgus re>li (foto 2), lichte genua valga bdz.
Geen beenlengteverschil, wel lichte bekkenrotatie: rechts naar voren gekanteld, 
ook verhoogde spierspanning voelbaar in rechter bilpartij en hamstring. 
Dit reageert goed op correctie met een Cci (podoposturaal element) van 2 mm 
kurk onder de rechter voet.
Versterkte thoracale kyfose.

Palpatie Fascia plantaris re>li.
M. Tibialis posterior re>li.
M. Tibialis antterior bdz gevoelig.
M. Peroneus longus bdz.
Drukpijn achterzijde/lateraal van de calcaneus 
(plek waar normaal een haglund’s exostose zich vormt)

Functieonderzoek Lichte voorvoet inversie bdz, verder gb.

Ganganalyse Hielcontact in inversie, overpronatie in het STG en MTG (re>li), twist.

Schoen Maat 41 grondzoolpatroon past in de schoen. Goed stevig, maat is goed.
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Conclusie 
Als gevolg van een afwijkende statiek, wat een 
instabiel looppatroon veroorzaakt met overprona-
tie en twist in combinatie met overmatige schoen-
druk, was er pijn aan de achterzijde van de calca-
neus ontstaan (plek waar normaal een haglund’s 
exostose zich vormt) en surmenage van de fascia 
plantaris re>li. Verder zijn door de afwijkende sta-
tiek en dynamiek in combinatie met de chemo en 
hormoontherapie meerdere spieren in voeten en 
onderbenen pijnlijk geworden. 
Een rotatiestand van het bekken (bekkenverwrin-
ging) gaf een verhoogde spierspanning in de rech-
ter bil/hamstring, wat hier de klachten veroor-
zaakten. Het bekken reageerde goed op correctie 
vanuit de voeten. 
 
Therapie 
Mevrouw heeft podotherapeutische zolen 
(CADCAM-zolen met RCTB 5 mm bdz., HAI-CV 14 
mm bdz, ASC 3 mm LPT bdz, Cci 2 kurk rechts) en 
schoenadvies meegekregen. Het schoenadvies 
had betrekking op de stevigheid, geschiktheid 
voor zolen, maat en het vermijden van druk van de 
schoen op de hiel door voorlopig thuis schoeisel 
met open hak te dragen. Daarnaast kreeg mevrouw 
rekoefeningen voor de spieren, welke zij met beleid 
deinde uit te voeren. 

Het doel van de therapie was om na ongeveer 
zes weken de pijn voor de helft te verminderen. 
Daarnaast zou de druk van de schoen op de pijn-
lijke plek op de hiel moeten verminderen. De pijn-
klachten zouden ook moeten verminderen door 
de hypertractie op de fascia plantaris en overige 
beenspieren te reduceren door correctie van de 
afwijkende statiek en dynamiek. Tot slot zou de 
bekkenstad verbeteren door een podoposturaal 
element in de zool. 
 
Controle 
Na zes weken kwam mevrouw op controle. Zij 
gaf aan dat zij nauwelijks hoefde te wennen aan 
de zolen en dat zij ze direct hele dagen in kon. 
Hiervoor heeft zij wel de extra onderzool uit haar 
sandalen gehaald, dit werd toch te hoog. Mevrouw 
gaf aan zonder zolen direct weer last van de benen 
te krijgen. Voor de houding bleken de zolen ook 
heel fijn. Mevrouw is heel blij met de zolen, ze hel-
pen niet alleen voor de voetklachten, maar ook de 
benen, rug en bil zijn niet meer pijnlijk. 
De rechterhiel was nog niet volledig probleemloos. 
Mevrouw schatte een verbetering van 60%. Het 
lopen op open schoenen was echter lastig, gezien 
het koude weer. 

Helaas heeft mevrouw ook een tenniselleboog 
erbij gekregen en maakt zij nog steeds gebruik van 
hormoontherapie. Daarnaast krijgt zij zuurstof-
tank therapie (hyperbare zuurstoftherapie). 
De zolen zitten goed onder de voeten, sluiten 
mooi aan in de voetholte, unipodaalstand is stabiel 
op de zolen en bij de single-leg-squat op de zolen 
gaat de knie mooi richting digitus 2 naar voren. 
In aanvulling op de controleafspraak heeft 
mevrouw aanvullende therapie en adviezen mee-
gekregen. Alle rechter schoenen moesten uitge-
knobbeld op de pijnlijke plek. Daarnaast nog steeds 
rustig aan doen qua belasting van de voeten en de 
rekoefeningen blijven doen. De hielklachten verbe-
terden al wel, de verwachting was dat dit door zou 
zetten. Met mevrouw is afgesproken om bij aan-
houdende klachten na 6-8 weken terug te komen. 
Wanneer er wel sprake zou zijn van verbetering 
dan een controle over één jaar. •
 

Foto 2. Lichte mediotar-

sus valgus re>li. 

casus ovv podotherapie
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Casus 3 
 
Gegevens patiënt 
Een mevrouw (52) is aan huis bezocht omdat zij 
klachten had aan haar voeten, waarschijnlijk als 
gevolg van de behandeling van kanker. Mevrouw 
had geen verwijzing van de huisarts. 
Eind november 2013 ging mevrouw naar de huis-
arts, omdat ze een knobbeltje voelde in haar rech-
terborst, nadat zij 10 kg was afgevallen. De huisarts 
verwees haar door naar het ziekenhuis waar met-
een röntgenfoto’s en een echo werden gemaakt. 
De resultaten wezen uit dat er sprake was van 
borstkanker. Vanaf dat moment kan mevrouw zich 
niet veel meer herinneren, omdat alles ineens zo 
snel ging. 
Mevrouw heeft in 2013 zes chemotherapieën 
gehad (TAC ,taxotere, adriamycine en cyclofosfa-
mide). Daarna heeft zij een borstamputatie onder-
gaan en zijn haar lymfeklieren in haar rechterok-
sel verwijderd omdat de kanker inmiddels ook daar 
zat. Na uitgebreid onderzoek bleek dat de kan-
ker niet verder uitgezaaid was. Vervolgens werd 
mevrouw 16 keer bestraald. Na dit alles kreeg 
mevrouw hormoontherapie voorgeschreven. Hier 
is zij één maand mee gestopt wegens te veel bij-
werkingen. Mevrouw kreeg last van haar gewrich-
ten, was erg humeurig en zou zelfs in een rol-
stoel terecht komen als ze door bleef slikken. Toen 
besloot mevrouw dat ze liever een goede kwaliteit 
van leven zou hebben, dan langer leven en altijd in 
een rolstoel zitten. 
 
Na haar behandeltraject kreeg mevrouw last van 
ernstige hyperkeratose onder de bal van haar rech-
tervoet (foto 3) en werd haar huid zeer droog. De 
hyperkeratose had ze altijd al meer rechts dan 
links, maar nu werd de groei extreem. Ook kreeg 
ze twee mycose nagels, beide aan haar rechtervoet 
(hallux en digit V; foto 4). Vóór de behandeling had 
mevrouw hier geen last van. 
Direct na de chemo kreeg zij neuropathie in beide 
voorvoeten en tenen. Inmiddels is de neuropathie 
verminderd, maar deze was nog steeds aanwezig. 
Er is haar destijds verteld dat als dat na een half 
jaar niet herstelde, dat voor altijd zo zou blijven. 
Mevrouw smeerde haar voeten dagelijks in met 
Velcozalf. Zij had voornamelijk klachten met het 
lopen, en ging daarom ook om de twee weken 
naar de medisch pedicure omdat het eelt zo hard 
groeide. Ze gaf aan dat zij aan de neuropathie 
gewend was geraakt, omdat haar verteld was dat 
ze er mee moest leren leven. Ondanks dat ze de 
neuropathie zo nog wel opmerkt, bleek dit niet 
haar hoofdklacht. 
Op hakken kan ze moeilijk lopen, maar zij wil deze 
af en toe nog wel graag aan. Als ze gaat wandelen 
met de hond draagt ze Lowa’s. Voorheen droeg 

ze gewoon haar dagelijks schoeisel, maar dat kan 
niet meer vanwege de pijn in haar rechtervoorvoet 
door de hyperkeratose. 

Verder waren er geen bijzonderheden. Vroeger had 
mevrouw wel altijd rugklachten en schijnbaar een 
BLV maar daar heeft ze nu helemaal geen klachten 
meer van. 

Mevrouw gaf een drie aan haar klachten tijdens 
werkzaamheden en dagelijkse bezigheden. Het 
belemmerde niet haar stemming. Haar loopvermo-
gen gaf zij ook een drie, omdat dat verminderd was 
na de behandeling van kanker. De klachten hadden 
geen invloed op het plezier in haar leven. 

Foto 3. Hyperkeratose aan beide voeten.

Foto 4.Mycose nagel hallux en digit V rechts. 
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Anamnese 
Gezien het feit mevrouw al enige tijd uitbehandeld 
is, geen medicatie meer gebruikt en nu eens per 
jaar naar het ziekenhuis moet voor controle heb ik 
alvorens geen contact gehad met haar oncologisch 
verpleegkundige. 

Conclusie 
Als gevolg van een calcaneo- en mediotarsus val-
gus rechts > links ontstond er instabiliteit van de 
voet tijdens de afwikkeling. Ter compensatie gin-
gen de flexoren van de digiti licht aanspannen 
rechts > links om meer stabiliteit te verkrijgen. Dit 
kan leiden tot surmenage van de caputi metatar-
salia rechts > links. Tevens ontstond er door het 
gebrek aan close packed position een abductory 
twist. Dit zorgde op zijn beurt voor hyperpressie 
en hyperfrictie ter hoogte van de caput metatarsa-
lia met hyperkeratose tot gevolg. Het voorgaande 
werd versterkt door de disbalans in stand tussen 
links en rechts (46% - 54%). Al deze klachten waren 
al aanwezig voor de behandeling van kanker, maar 
de chemotherapie (TAC) heeft dit alles vermoede-
lijk doen versterken. 

Therapie 
Er werden podotherapeutische zolen vervaar-
digd om zowel statiek als dynamiek te optimali-
seren (foto 6). Daarnaast zouden deze zolen het 
loopcomfort moeten verbeteren en de groei van 
hyperkeratose moeten reduceren. Daarnaast 
werd mevrouw schoenadvies gegeven. Hierbij 
is mevrouw uitgelegd dat het belangrijk is dat 
de schoenen de juiste maat hebben, zowel in de 
lengte als in de breedte. Hiervoor zou mevrouw de 
maat van haar zolen kunnen aanhouden. 

Omdat mevrouw iedere twee weken naar de 
medisch pedicure gaat om haar hyperkeratose te 
laten verwijderen en haar mycose nagels te laten 
frezen heb ik hier geen plan van aanpak voor 
gemaakt. Mevrouw zou nog steeds dagelijks blij-
ven smeren met Velcozalf, zodat haar droge huid 
kon herstellen en haar kloven minder pijnlijk zou-
den zijn. 

Met mevrouw is afgesproken om zes weken na het 
eerste consult op controle te komen. •

Inspectie Zeer droge huid, roodheid en kloven
Veel callus zichtbaar rechts > links
Calcaneovalgus rechts > links 
Mediotarsusvalgus rechts > links 
Metatarsustransversum rechts > links 

Stabilometrie Gewicht = 
46% op linkervoet – 54% op rechtervoet
42% op voorvoet – 58% op achtervoet
Waarschijnlijk om voorvoet te ontlaste vanwege druk-
klachten rechts. 
Geen verhoogde druk in stand (<200Kpa).

Palpatie Pijnlijk intermetatarsaal rechts > links 
Pijnlijk fascia plantaris bdz
Pijnlijk apex MTP-s rechts > links 

Functieonderzoek Geen bijzonderheden.

Ganganalyse Overpronatie tijdens gaan rechts > links (foto 5)
Geen verhoogde druk tijdens gaan (<200Kpa)
Verder geen bijzonderheden

Schoeninspectie Stevige sneakers van Piedi Nudi en Lowa’s voor het 
wandelen. Geen aanmerkingen op, schoenen zijn ste-
vig en bieden genoeg comfort en steun en zijn in 
lengte en breedte goed van maat (39H, Lowas maat 
40).

Tenengang Licht gevoelig, rechts.

Monofilament Niet voelbaar apex hallux bdz, MTP-1 en MTP-5 bdz 
wel voelbaar.

Stemvork Verminderd voelbaar MTP-1 en MTP-5 bdz, lateraal/
mediaal malleolus en tuberositas tibae bdz wel voel-
baar.

Foto 5. Afdruk tijdens gaan in Footwork. De zwarte lijn 

geeft aan waar op het moment van de afwikkeling de 

meeste druk zich bevindt, dus hoe dat de afwikkeling van 

de voet plaats vindt. Deze lijn hoort te beginnen op de bui-

tenzijde van de hielen, over de buitenzijde van de voet, net 

onder MTP-5 een bocht maakt naar MTP-2 en dan afrolt 

naar het topje van de hallux. Zoals hierboven te zien is de 

rechtervoet iet wat meer foutiever dan de linkervoet en is 

duidelijk zichtbaar waar de meeste druk tijdens gaan zich 

bevindt (MTP 2-3 rechts).

Foto 6. Ingetekende podo-

therapeutische zolen. 

 

casus ovv podotherapie
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Casus 4 
 
Gegevens patiënt 
Een vrouw (67) heeft zowel diabetes type 1 als pso-
riasis. Daarnaast werd eind 2015 ovariumkanker bij 
haar vastgesteld. De primaire behandeling van de 
ovariumkanker bestond uit chemokuren en chi-
rurgie. 
Voor de operatie kreeg mevrouw zes chemokuren. 
Tijdens de operatie werden de uterus, de tubae 
utera, de ovaria en verder vetweefsel en lymfeklie-
ren verwijderd. Omdat de tumor al in het darm-
weefsel ingroeide werd er tevens een stuk van de 
darm verwijderd en een stoma aangelegd. 
Na de operatie volgden nog eens drie chemo-
kuren. Mevrouw kreeg gedurende de chemokuren 
steeds sneller en vaker last van vervelende tintelin-
gen in de vingertoppen, zeer droge huid en afbrok-
kelende teennagels. Voor de droge huid kreeg 
mevrouw Cetomacrogol/vaseline 50% crème. De 
klachten van de vervelende tintelingen verminder-
den nadat besloten was de chemovloeistof lang-
zamer in te laten lopen. Ook werd al gedacht aan 
ijshandschoenen en sokken, maar zover is het niet 
gekomen. De laatste chemotherapie vond plaats in 
september 2016. 

Omdat de tumor hormoongevoelig bleek, werd na 
beëindiging van de chemokuren ook hormoonbe-
handeling gestart. Deze bestond uit orale inname 
van het medicijn Tamoxifen 40 mg. 
Mevrouw bezocht onze praktijk vanwege het jaar-
lijks diabetesonderzoek. Ze had een week daarvoor 
te horen gekregen dat de tumor weer terug was. 
Ze had hoge tumormarker waardes, maar geen 
pijn. Genezing was helaas niet meer mogelijk, dus 
werd het palliatieve traject ingezet. Mevrouw was 
erg verdrietig onder deze situatie. 
 
Anamnese 
Bij het onderzoek is er gekeken naar de stand van 
de voeten, de beweeglijkheid van de diverse voet-
gewrichten, het looppatroon, het schoeisel, het 
aspect van de huid en de nagels, sensibiliteit en de 
vascularisatie. 
 

Voettype Pes cavus, verkleind plantair draagvlak, verder geen standsafwijkingen. 
Limited Joint Mobility in bovenste spronggewricht bdz. 
Overige gewrichten zijn voldoende mobiel.

Looppatroon Onstabiel. Direct na de hiellanding vindt er een snelle onstabiele pro/supi-
natie beweging plaats. 
Er is een te snelle hiellift. 

Schoeisel Mevrouw draagt adequaat schoeisel.

Huid Droge huid met een korst op scheenbeen rechts > links. 
Zeer lichte eeltvorming ter hoogte van CM 2 beiderzijds, CM 5 rechts en 
apex D3 rechts. 
Geen piekdrukken.

Nagels Hyperconvexiteit van de nagels van d1 bdz. Onscherpe randen nageluitein-
den D1 bdz (foto 7).

Vascularisatie Geen tekenen van perifeer arterieel vaatlijden.

Sensibiliteitsstoornissen Slapende tenen en gevoel op watten te lopen, geen pijn. 
Gevoel van onstabiliteit, m.n. bij blootvoets lopen. 
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Therapie 
Mevrouw had sinds anderhalf jaar geen uitingen 
van psoriasis gehad, echter na de laatste chemo-
kuur (drie maanden geleden) is dat toch weer op 
komen zetten. Mevrouw is met de huidlaesies naar 
de dermatoloog geweest. Zij weigerde echter het 
gebruik van hormoonzalven, maar gebruikt nu wel 
cetomacrogol crème. 
Mevrouw is ingedeeld in zorgprofiel 2 wegens de 
combinatie stoornissen in de sensibiliteit en het 
aantoonbaar verhoogde risico op huiddefecten of 
infectie als gevolg van de chemotherapie. Het is 
echter niet goed te onderscheiden wat de veroor-
zaker is van de neuropathie. Dit kan zowel diabeti-
sche neuropathie zijn als het hand-voet syndroom. 
Bij een diabetische neuropathie bevindt zich de 
neuropathie meestal alleen in het voorvoetge-
deelte. Voor de indeling in het zorgprofiel maakt 
het echter niet uit waar de neuropathie vandaan 
komt. 
Het zorgprofiel 2 houdt voor mevrouw in dat zij 
één keer per jaar bij de podotherapeut komt voor 
gericht voetonderzoek en zeven keer per jaar de 
medisch pedicure bezoekt voor professionele 
voetzorg. 

De behandeling voor de onstabiliteit in de voet-
afwikkeling zou kunnen bestaan uit het bevorde-
ren van beweeglijkheid in het bovenste sprong-
gewricht door middel van oefeningen. Het 
verbeteren van de dorsaalflexie in het bovenste 
spronggewricht zal ten goede komen aan de stabi-
liteit in de achtervoet. •
 

Foto 7. Hyperconvexiteit 

van de nagels van d1 bdz. 

Onscherpe randen nagel-

uiteinden D1 bdz. 

casus ovv podotherapie
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Casus 5 
 
Gegevens patiënt 
Een mevrouw (51) werd in 2012 gediagnosticeerd 
met niet-uitgezaaide borstkanker. De tumor late-
raal in de rechterborst werd operatief verwijderd 
door middel van een borstsparende operatie. De 
okselklieren werden ook verwijderd. Vervolgens 
is mevrouw 22 keer bestraald en is zij behandeld 
met chemotherapie. Tijdens de chemotherapie 
heeft mevrouw ernstige neuropathie ontwikkeld. 
Gedurende de behandeling heeft mevrouw nooit 
aangegeven deze klachten te hebben. 
Twee jaar na het behandeltraject presenteerde 
mevrouw zich bij de podotherapeut. Er was sprake 
van ernstige belemmering van de dagelijkse activi-
teiten ten gevolge van de klachten. De voetzolen 
waren erg pijnlijk en mevrouw had erg veel moeite 
met lopen. Er was geen sprake van blaarvorming 
of overmatig eelt destijds. Wel was er een rood-
verkleuring van de huid van de voetzolen en de 
huid was erg broos. Tevens was er ook sprake van 
ernstige oedeemvorming in haar arm, wegens de 
operatieve verwijdering van deze klieren. Na het 
einde van de behandeling met chemotherapie had 
mevrouw een erg strak gevoel rond de enkel en 
een stekende pijn. De voetzolen bleven pijnlijk. 
Mevrouw gaf aan ook anders te zijn gaan lopen 
waardoor er ook gewrichtsklachten ter hoogte van 
de knieën en heupen zijn ontstaan. 
Daarnaast bleken de enkels van mevrouw erg 
stram/stijf aanvoelden en waren er aanhoudende 
pijnklachten ter hoogte van de hakken. De start-
klachten ter hoogte van de hakken waren op het 
moment van consult ongeveer zes weken aan-
wezig. Voorheen warend de klachten voorname-
lijk aanwezig na lang staan of bij veel belasting. 
Stilstaan ging erg moeizaam. Mevrouw deed al rek-
oefeningen voor de pijn. De voeten en de benen 
voelden erg vermoeid aan. Mevrouw sportte drie 
keer per week (spinning en fitness). 
 
Anamnese 

Conclusie 
Mogelijks zijn initieel de klachten ontstaan als 
gevolge van een antalgisch gangpatroon. Door de 
pijnlijke voetzolen door de chemotherapie (bran-
derig gevoel, overdruk, zwelling) zijn er veranderin-
gen in het looppatroon opgetreden. Vermoedelijk 
zijn hierdoor de gewrichts- en overbelasting klach-
ten ontstaan. 
Als gevolg van een pes cavus met een mediotar-
sus valgus en een dorsaal flexie beperking in het 
bovenste spronggewricht (musculair) ontstond er 
een pronatie en een vervroegde hiellift tijdens het 
gaan. Dit in combinatie met overmatige belasting. 
Hierdoor ontstond er hypertractie op de fascia 
plantaris wat leidde tot overbelastingklachten ter 
hoogte van de origo en insertie. 
 

Foto 8. Beiderzijds verhoogde druk zien ter hoogte van de 

voorvoet. 

 

Statiek Neutrale stand 

Dynamiek Vervroegde hiellift, initieel contact: geïnverteerd hielcontact, pronatie 
beweging tijdens de midstandsfase, te lange pronatie en late hersupinatie 
tijdens de propulsiefase, lichte abductory twist zichtbaar tijdens de pro-
pulsie.

Drukmeting Beiderzijds is er een verhoogde druk te zien t.h.v. de voorvoet (foto 8).

Huid De huid van de linkervoet is veel droger dan de rechtervoet. Tevens rechts 
meer callus t.h.v. CM1, CM3 en CM5 te zien. Op de apex van de hallux zijn 
er meerder kloven zichtbaar.

Nagels Schimmelnagels aan de linkervoet (D1-D3 en D5) zijn brokkeliger dan de 
schimmelnagels rechts.
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Therapie 
Er werden podotherapeutische zolen vervaar-
digd om de tractie op de aponeurosis plantaris te 
reduceren. MIC 3mm beiderzijds, de huidige zolen 
geven onvoldoende ondersteuning ter hoogte van 
het MTG. Tevens werden er nieuwe zolen gemaakt 
voor het optimaliseren van de statiek en dyna-
miek. Ook is er advies gegeven voor het hydrate-
ren van de huid (voornamelijk voor de linkervoet). 
Tevens werd er schoen-, koel - en massageadvies 
gegeven en heeft mevrouw rekoefeningen voor de 
kuitmusculatuur meegekregen. Na zes weken zou 
mevrouw voor controle terugkomen. 
 
Controle na 6 weken 
Na zes weken gaf mevrouw aan dat de zolen pret-
tig liepen en dat de klachten waren verminderd. 
Zij gaf een verbetering van ongeveer 60% aan. 
Mevrouw ervaarde voornamelijk nog startklachten 
en aan het einde van de dag waren er nog klach-
ten ter hoogte van de hiel. Mevrouw zou eventueel 
verder gaan met shockwavetherapie om de rest-
klachten te doen verminderen. 
De zolen blijken voldoende te ondersteunen en te 
corrigeren ter hoogte van STG en MTG. Een jaar-
lijkse controle werd geadviseerd. 
 
Controle na twee jaar 
Twee jaar na het eerste consult denkt mevrouw dat 
de zolen aan vervanging toe zijn en ze zou graag 
een controle van de voeten willen. Mevrouw geeft 
aan dat ze niet zonder de zolen kan. Sinds ze de 
zolen draagt zijn de klachten een stuk minder aan-
wezig. Ook de neuropathie is veel minder aanwezig 
dan ongeveer twee jaar geleden. Mevrouw wordt 
nu om de zes weken behandeld met acupunctuur 
voor de neuropathie ter hoogte van de voetzo-
len. Dit geeft steeds lichte verbetering. Daarnaast 
geeft mevrouw aan geen gewrichtsklachten meer 
te ervaren en weer `normaal` te kunnen lopen. Ze 
denkt zelf dat het een combinatie is geweest van 
de zolen en de acupunctuur. Nu geeft mevrouw 
aan dat er ongeveer 80 procent verbetering is. 
 
Eindresultaat 
Mevrouw gaf aan dat na zes weken de klachten 
60 procent minder aanwezig waren. Na twee jaar 
gaf mevrouw een verbetering aan van ongeveer 80 
procent. •
 

casus ovv podotherapie
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Casus 6 
 
Gegevens patiënt 
Mevrouw (64) is bekend met een levercarcinoom 
sinds januari 2016. In juni 2016 is zij geopereerd 
en hebben ze het carcinoom deels weg kunnen 
halen. Mevrouw ontving chemotherapie in tablet-
vorm. Een halve dosis, omdat zij met een hele dosis 
teveel last had van bijwerkingen. Er is gestart met 
de palliatieve behandelfase. 
Sinds het begin van de chemokuur gaf mevrouw 
aan veel klachten te hebben van het hand-voet-
syndroom. Hierdoor had zij veel pijn in de voe-
ten, vooral plantair en lateraal MTP 5 aan de linker-
voet. Mevrouw is op eigeninitiatief langsgekomen, 
omdat zij graag weer beter wilde kunnen lopen 
zonder zoveel pijn in de voeten. Haar bloedwaar-
des waren in orde. 
 
Anamnese 
Tijdens de anamnese was ook de orthopedisch 
schoenmaker aanwezig. Samen hebben is er naar 
de voeten gekeken, om zo tot een goede oplossing 
voor mevrouw te kunnen komen. 

Therapie 
Er werd voor gekozen om een volledig orthope-
dische schoen aan te meten. Dit vanwege de fors 
doorgezakte middenvoet en brede voorvoet. De 
schoen had voldoende ruimte in de voorvoet om 
de exostose lateraal MTP 5 te ontlasten. Een semi-
orthopedische schoen bleek geen optie, aangezien 
mevrouw een smalle hiel heeft wat tot “sloffen” 
zou gaan leiden. 

In aanvulling op de orthopedische schoen werden 
er steunzolen aangemeten. De bedoeling was dat 
er een beter drukverdeling over de voet zou zijn, 
zodat de drukplekken en likdoorns werden ontlast. 
De zolen waren zacht voor extra draagcomfort. 
Elke zes weken werden de bloedwaarden van 
mevrouw gecontroleerd in het ziekenhuis . 
Wanneer deze in orde waren, dan kwam mevrouw 
op de praktijk voor verdere voetverzorging. 
 
Controle 
In een eerste telefonisch consult gaf mevrouw aan 
dat haar mobiliteit sterk verbeterd is. Zij had min-
der last van het hand-voet syndroom door de eelt-
behandeling en drukcorrectie. Mevrouw bleek heel 
gelukkig te zijn met het behaalde resultaat op zo 
een korte termijn. •

Huid Overtollige eeltvorming en 
likdoorns.

Inspectie Pes transversus bdz. 
Mediotarsus valgus links > 
rechts. 
Brede voorvoet, smalle hiel. 
Exostose lateraal MTP 5 links 
> rechts. 
Hamerstand digitus 2 links > 
rechts.

Hyperkeratose Lateraal MTP 5 links > rechts. 
Mediaal hallux bdz. 
Met clavus PIP digitus 2 links. 
Links: Plantair CM 3 met clavus, 
CM 5, apex digitus 4.
Rechts: plantair CM 2/3 met 
clavus, CM 5, apex digitus 4. 

Palpatie Zeer pijnlijke voeten bij aanra-
king als gevolg van de chemo-
therapie.

Functie 
onderzoek

Mobiliteit in de voeten is vol-
doende bdz.

Ganganalyse Moeizaam gangbeeld. Instabiel, 
onzeker. Overpronatie in het 
MTG tijdens gang bdz.

Schoenen Mevrouw droeg tijdens het 
onderzoek instappers, met 
om de linkerschoen een zelf 
geknipt gat t.h.v. MTP 5.
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Algemene indruk opleiding
De evaluatie van de opleiding OVV podotherapeuten 
vond plaats door middel van een online formulier. 
De deelnemers beantwoordden hiertoe een aantal 
vragen. Daarnaast was er ruimte voor toelichting en 
overige opmerkingen. 
 
Was het doel van de opleiding uw 
voorafgaand duidelijk?
78% gaf aan dat het doel volledig duidelijk was. 22% 
van de deelnemers vond van niet. 
Er waren twee opmerkingen bij het keuze antwoord 
geplaatst: 
 
“Het kennis en informatieve doel was duidelijk het prak-
tische doel wat ik met deze opleiding meer zou kunnen 
was me niet duidelijk.” 
 
“De opleiding heet oncologisch voetzorgverlener, maar is 
een deel voor pedicures en ik vroeg mij af wat podothera-
peuten zouden kunnen betekenen”
 
Toelichting Mischa Nagel: Er is in de oncologie nau-
welijks onderzoek gedaan naar de zorgprocessen van 
de oncologisch voet. Mensen die langdurig voor kan-
ker behandeld worden kunnen bijvoorbeeld last krij-
gen van Osteoporose en andere klachten waardoor 
ook houdingsproblemen ontstaan als gevolg van een 
veranderende stand van de voeten. Daar is helemaal 
geen studie naar gedaan. De studie opdracht van 
de podotherapeuten gaat dan ook zijn zich te rich-
ten op dit soort patiënten. Veel voorkomend is het 
Handvoetsyndroom, een lekkage van chemo in de 
huid. Dat kan gepaard gaan met veel ontsteking en 
pijnlijke blaren. De aangedane plekken moeten druk-
vrij gelegd kunnen worden anders verliest de patiënt 

zijn/haar mobiliteit. De podotherapeut zo juist hier 
zijn/haar expertise goed kunnen laten gelden. 

Goed nieuws is dat er aan het Memorial Sloan 
Kettering en onlangs een hele interessante presen-
tatie werd gegeven door een “Certified Prosthetist 
Orthotist”. Zij is de eerste die veel werk heeft 
gemaakt van de mogelijkheden van biomechanische 
interventie bij voetklachten als gevolg van kanker-
behandelingen. Zij gaf onlangs een presentatie op 
een internationaal congres voor oncologen en wij 
hebben haar uitgenodigd haar ervaringen te komen 
delen op het OVV symposium op 10 juni 2017. Dat 
is de verplichte terugkomdag voor alle OVV’ers en is 
ook alleen toegankelijk voor OVV’ers of OVV’ers in 
opleiding. 
 
Sloot deze opleiding qua moeilijkheidsgraad 
aan op uw kennisniveau? 
100% van de deelnemers was het hier mee eens. 
 
Bent u gestimuleerd het geleerde 
in de praktijk te gebruiken?
100% van de deelnemers voelde zich gestimuleerd 
om de opgedane informatie in praktijk te brengen. 

Door: Mischa P.M. Nagel 

 

 

In december 2016 begonnen twaalf podotherapeuten aan de opleiding Oncologisch Voetzorgverlener (OVV), welke is aangepast aan 

hun kennisniveau. De opleiding duurt twee dagen korter dan de opleiding Oncologisch Voetzorgverlener OVV voor (medisch) pedicures 

en podologen. Daarnaast zijn de stages anders ingedeeld. De deelnemers van deze eerste opleiding OVV Podotherapeuten hebben de 

opleiding nauwkeurig geëvalueerd. Uit deze evaluatie wordt gelijk duidelijk hoe wij als aanbieder van de opleiding aspecten kunnen 

aanpassen aan de wensen van de podotherapeut, zodat zij in hun praktijk effectieve aanvullende zorg kunnen verlenen naast de reguliere 

Oncologische Voetzorgverlener. 

Oncologisch Voetzorgverlener 
OVV Podotherapeuten
Eerste opleidingsevaluatie 
 

Algemene beoordeling
•  90% van de deelnemers waren tevreden over 

de locatie. 
•  100% vond de communicatie goed over logis-

tieke zaken zoals wijzingen in lestijden etc. 
•  78% van de deelnemers vonden de lestijden 

goed gekozen. 
•  88% vind dat de communicatiekanalen die ter 

beschikking staan van de deelnemers voldoen. 
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Mischa Nagel
Heeft u tijdens het onderdeel “De ziekte 
kanker en behandelingen ervan” (Mischa 
Nagel) nieuwe kennis opgedaan?
100% van de deelnemers geeft aan nieuwe kennis te 
hebben opgedaan. 
 
Beschikte de docent Mischa Nagel over 
voldoende didactische vaardigheden?
100% van de deelnemers vindt dat Mischa Nagel 
over voldoende didactische vaardigheden beschikt. 

Siebe Wittebrood
Heeft u tijdens het onderdeel “Verhaal 
van een patiënt” (Siebe Wittebrood) 
nieuwe kennis opgedaan?
100% van de deelnemers vindt dat ze veel nieuwe 
kennis hebben opgedaan bij Siebe Wittebrood. 
 
Beschikte de spreker Siebe Wittebrood over 
voldoende didactische vaardigheden? 
100% vind dat Siebe Wittebrood over voldoende 
didactische vaardigheden beschikt. 

David Kopsky
Heeft u tijdens het onderdeel 
“Neuropathie/Pijnmanagement” (David 
Kopsky) nieuwe kennis opgedaan?
100% van de deelnemers vindt dat ze bij David 
Kopsky nieuwe kennis hebben opgedaan. 
 
Beschikte de docent David Kopsky over 
voldoende didactische vaardigheden?
100% van de deelnemers vindt dat David Kopsky 
over voldoende didactische vaardigheden beschikt. 

Miranda Swart
Heeft u tijdens het onderdeel “Oedeem bij kanker” 
(Miranda Swart) nieuwe kennis opgedaan?
68% van de deelnemers vindt dat ze Bij Miranda 
Swart nieuwe kennis hebben opgedaan. 
 
Beschikte de docent Miranda Swart over 
voldoende didactische vaardigheden?
65% van de deelnemers vindt dat Miranda Swart 
over voldoende didactische vaardigheden beschikt 
*Note redactie: eerlijkheid gebied de lezer te infor-
meren dat dit de eerste presentatie is die Miranda 
Swart voor de Medische Voet gegeven heeft. 

Johan Toonstra
Heeft u tijdens het onderdeel “Bijwerkingen van 
de behandelingen en screening en preventie” 
(Johan Toonstra) nieuwe kennis opgedaan?
100% van de deelnemers vindt dat ze bij de presentaties 
van Johan Toonstra nieuwe kennis hebben opgedaan. 
Beschikte de docent Johan Toonstra over voldoende 
didactische vaardigheden?
100% van de deelnemers vindt dat Johan Toonstra 
beschikt over voldoende didactische vaardigheden. 
 

Joanneke Bleichrodt
Heeft u tijdens het onderdeel “Ervaringsdeling” 
(Joanneke Bleichrodt) nieuwe kennis opgedaan?
100% van de deelnemers vindt dat de zij de presen-
tatie van Joanneke Bleichrodt nieuwe kennis hebben 
opgedaan. 
 
Beschikte de docent Joanneke Bleichrodt over 
voldoende didactische vaardigheden?
10 0% van de deelnemers vind dat Joanneke 
Bleichrodt beschikt over voldoende didactische vaar-
digheden. 

Mecheline van der Linden
Heeft u tijdens het onderdeel “De patiënt 
en de zorgverlener” (Mecheline van der 
Linden) nieuwe kennis opgedaan?
90% van de deelnemers vindt dat zij bij de presenta-
ties van Mecheline van der Linden nieuwe kennis en 
vaardigheden hebben opgedaan. 
 
Beschikte de docent Mecheline van der Linden 
over voldoende didactische vaardigheden? 
100% van de deelnemers vindt dat Mecheline van 
der Linden beschikt over voldoend didactische vaar-
digheden. 

Algemene indrukken van deelnemers
1.  “Super, zoals je kunt zien! Ben er heel erg tevreden over.”
2.  “Goed verzorgd.”
3.  “Goede sprekers/docenten. Locatie was wel vrij ver 

weg. Veel informatie te verwerken in korte tijd. Meer 
tijd tussen de lesdagen om het geleerde te verwerken 
zou fijn zijn. Ik had verwacht ook meer richtlijnen 
te krijgen over de daadwerkelijke behandeling van 
eelt en dergelijke bij oncologische patiënten. Ik heb 
ook wel een richtlijn op intranet gevonden, maar ik 
begrijp dat het geldende advies voor podotherapeu-
ten is om in overleg met de oncoloog een behandel-
plan op te stellen en eigen kundigheid toe te passen. 
Lunch was prima verzorgd. Temperatuur in leslokaal 
was prima. Wel lange lesdagen gezien het veel zit-
ten en luisteren is. Sprekers deden absoluut hun best 
om het interactief te maken en dat scheelde wel. De 
koffie-/plaspauzes tussendoor waren zeer welkom om 
even de benen te strekken.”

4.  “Het is een erg leuke en leerzame opleiding die je eer-
ste aanzet tot nadenken en vervolgens stimuleert om 
al deze kennis in de praktijk toe te passen. Dit is mijns 
inziens een onderwerp waarover elke podotherapeut 
een basis moet hebben. Al gaat het maar over wan-
neer je wel en niet mag behandelen.”

5.  “Ik heb erg veel geleerd in drie heftige dagen. Vanuit 
de opleiding podotherapie is er nauwelijks aandacht 
besteed aan kanker en de gevolgen van de behande-
lingen op de voeten. Ik ben erg blij dat ik deze oplei-
ding heb gevolgd en heb erg veel kennis opgedaan. Ik 
ben erg benieuwd naar mijn stage dagen en om de 
kennis in de praktijk te brengen.”
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6.  “Veel geleerd en toepasbare kennis. Ook als zou ik er 
verder niks mee doen, ik ben een betere podothera-
peut geworden. Ik houd rekening met kanker, welke 
fase, welke chemo etc. en dat deed ik eerst niet.”

7.  “Goed. Heel veel nieuwe kennis opgedaan met betrek-
king tot deze steeds groter wordende ziekte/aandoe-
ning. Wist er namelijk veel te weinig van behalve dat 
kanker vaak behandeld wordt met chemo, het bijwer-
kingen geeft en soms erg fout kan aflopen door onder 
ander een longontsteking. Maar Ik wist niet goed het 
hoe en het wat er van. Je verdiept je er ook niet in 
omdat kanker toch meestal ook geassocieerd wordt 
met de dood. De opgedane kennis heeft hierbij zeker 
wat opheldering gegeven!”

8.  “Zeer interessante opleiding. Lesdagen tot 18:00 uur 
waren soms iets te lang, zeker als die dag moeilijke 
lessen werden gegeven. Ik zou de opleiding zeker aan-
raden! Er zijn zoveel dingen die ik heb bijgeleerd!”

9.  “Prima opleiding. Veel geleerd. Groepsgrootte prettig. 
Ik kan me voorstellen dat in de toekomst zowel het 
aspect huid en nagelproblematiek bij kanker, als het 
aspect sensibiliteitsstoornissen in de voet en de gevol-
gen daarvan (met name op de voetstabiliteit en loop-
patroon) nog veel verder onderzocht gaan worden. 
Goed dat er nascholing georganiseerd wordt.”

Voortgang Oncologisch Voetzorgverlener 
OVV
In totaal zullen na afronding van de bovengenoemde 
opleiding 17 podotherapeuten volledig getraind zijn. 
Wij zullen met hen gaan werken aan uitbreiding van 
de zorgmogelijkheden wat betreft houding, voet-
stand en ernstige oncologische wonden. Deze vallen 
buiten de competentie van de OVV’er. Alle podothe-
rapeuten zullen via de NVvP ook worden aangemeld 
bij de digitale verwijsgids van het IKNL en zij zullen 
op de OVV-zoeker te zien zijn. 
 
Ons initiatief begint enorme stappen te maken waar-
door wij in de organisatie aanpassingen moeten gaan 
doen. Ik wil u vast inzicht geven hoe dit gaat gebeuren. 

In internationaal verband is er een ‘Foundation for 
Oncology Footcare’ opgericht. U kunt hiervan bin-
nenkort de website bekijken. Om iets internationaal 
geloofwaardig te krijgen en er voor te zorgen dat het 
onderzoek wat je uitgevoerd wilt hebben op acade-
misch niveau gebeurd en erkend wordt in de genees-
kunde, dan moet een Foundation kunnen beschikken 
over een “Scientific board” c.q. een wetenschappe-
lijke raad van advies. Vijf autoriteiten in de wereld 
hebben zich hierbij aangesloten. Een overzicht van 
deze leden staat in tabel 1. 
 
Begin januari is er bij een PubMed geïndexeerd 
wetenschappelijk tijdschrift, de Journal for Podiatrist 
(JAPMA), door onder andere prof. Lacouture, David 
Kopsky, Fiona Damstra, Mecheline van der Linden 
Azael Freitas en Raphael Lilker en ondergetekende, 
een review artikel ingediend en aangenomen. Dit 
artikel geeft inzicht in voetproblemen als gevolg van 
kankerbehandelingen. Een onderwerp waar tot noch 
toe nauwelijks iets over is gepubliceerd. 

 
De Foundation for Oncology Footcare is inmid-
dels genomineerd voor een onderzoeksprogramma. 
Op maandag 30 januari wordt daarover een besluit 
genomen. Daarnaast gaat in mei 2017 in New York 
het onderwijs voor studenten Podiatry beginnen. De 
Foundation wordt geleid door ondergetekende. 
 
Het mag duidelijk zijn dat met de boven beschre-
ven stappen de voetzorg met veel kennis en kunde 
onderzocht en in kaart gebracht gaat worden, waar-
bij het accent zal liggen op veilige en effectieve zorg 
voor de voeten van kankerpatiënten en dat de ver-
richte zorg mag bijdragen aan een betere kwaliteit 
van leven. 

De aanvulling van de podotherapeut 
Tot 2013 was er in geen enkel land ter wereld gespe-
cialiseerde zorg voor kankerpatiënten. Wij hebben 
daar hier in Nederland de basis voor gelegd. De eer-
ste richtlijnen zijn gemaakt, maar deze moeten 
nog verder worden verbreed. Inzichten vanuit de 
podotherapie zullen hier veel waarde aan toevoe-
gen. Onze initiatieven hebben ook de basis gelegd 
voor meer onderzoek naar deze problematiek. Uit de 
bovenstaande casussen blijkt dat de podotherapeut 
wel degelijk een aanvullende functie heeft op de 
zorg die de reguliere OVV’er geeft. Een samenwer-
king zal de kankerpatiënt die voetzorg nodig heeft 
zeker ten goede komen.

Elke dag worden er in de oncologie stevige stappen 
voorwaarts gezet om kanker te ontrafelen en men-
sen die deze ziekte krijgen te genezen. Het accent 
“Kwaliteit van Leven” speelt hierbij een essentiële 
rol. De uitbreiding van gespecialiseerde zorg is een 
noodzaak om dit accent waar te kunnen maken. 
Effectieve en veilige zorg is een voorwaarde voor 
het kunnen werken met kankerpatiënten en dat is 
alleen weer mogelijk met de juiste kennis, houding 
een vaardigheden. Wij hebben met de uitbreiding 
naar de podotherapie daar nu een tweede voetzorg 
element aan toegevoegd. 

Voor de opleiding Oncologisch Voetzorgverlener 
voor Podotherapeuten is een officiële post-HBO sta-
tus aangevraagd. •

La Couture, Mario MD 
Dermato-Oncoloog

Memorial Sloan Kettering Cancer Center NY US 
(Accepted) 

Beele, Hilde MD 
Dermatoloog

University of Gent Belgium (Accepted) 

Tagoe, Mark 
Podiatrist

University of London and Ulster UK (Accepted) 

Haneke, Eckhart MD 
Dermatoloog

University of Freiburg and various others (Accepted) 

Sibaud, Vincent MD 
Oncoloog

University of Toulouse France (Accepted) 

Tabel 1. Leden van de ‘Scientific Board’ van de Foundation for Oncology Footcare.
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