
 

 

Samenvatting 
Pijn in de voet(en) komt veel voor en ouder worden vergroot de kans op het ontwikkelen ervan. 
Ongeveer 1 op de 4 vrouwen en 1 op de 7 mannen boven de 50 jaar heeft pijn in de voet(en). Van deze 
mensen heeft 60% pijn in de voorvoet. Het hebben van pijn in de voet(en) kan leiden tot verminderde 
mobiliteit, verminderd gevoel van welbevinden en een vergrote kans op vallen.  Het dragen van niet 
passend schoeisel of schoenen met minder goede eigenschappen is in verband gebracht met de 
aanwezigheid van hallux valgus, teenafwijkingen en pijn in de voet(en). De oorzaak van het 
ontwikkelen van pijn in de voet(en) is echter tot op heden nog niet wetenschappelijk onderzocht.  
 
De meeste mensen in Nederland met pijn in de voet(en) consulteren hun huisarts voor medisch advies. 
Huisartsen gebruiken meerdere therapeutische opties: het advies om betere schoenen te dragen of af te 
vallen, een behandeling met pijnstillende medicijnen, verwijzen naar paramedische specialisten zoals 
een podotherapeut of verwijzing naar een orthopedisch chirurg. 
 
Het doel van het hoofdonderzoek zoals beschreven in dit proefschrift is om het effect van een 
podotherapeutische behandeling te vergelijken met het effect van een gestandaardiseerd schoenadvies 
op pijn in de voorvoet(en), het functioneren van de voet, de algemene gezondheid en sociale 
participatie bij mensen van 50 jaar of ouder die hun huisarts consulteren in verband met pijn in de 
voorvoet(en).  
 
 
Hoofdstuk 2 en 3 
Aan het hoofdonderzoek hebben 205 patiënten deelgenomen die pijn hadden in de voorvoet en 
hierdoor functioneel belemmerd waren. Middels randomisatie werden zij verdeeld in twee groepen. 
Eén groep kreeg een informatiefolder met een schoenadvies, de andere werd verwezen voor een 
podotherapeutische behandeling. Daarnaast hebben zij gedurende een periode van 12 maanden elke 
drie maanden een vragenlijst ingevuld over de pijn in de voet, de voetfunctie, de algemene gezondheid 
en sociale participatie. Wat betreft de klachten van pijn in de voorvoet en de voetfunctie werd er geen 
verschil tussen de twee groepen gevonden; beide groepen rapporteerden een verbetering in het verloop 
van de tijd. De algemene gezondheid en sociale participatie zijn in beide groepen niet veranderd. De 
resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat voor patiënten die hun huisarts consulteren met pijn in de 
voorvoet(en) een schoenadvies door middel van een informatiefolder even effectief is als een 
podotherapeutische behandeling. Hieruit volgt dat een huisarts zou kunnen beginnen met het geven 
van schoenadvies of bij verwijzing naar de podotherapeut te vragen eerst een schoenadvies te geven en 
het effect hiervan af te wachten voordat er een zool gemaakt wordt.  
 
Hoofdstuk 4  
De doelen van dit onderzoek zijn: (i) het beschrijven van het podotherapeutische onderzoek en de 
bijbehorende behandeling van patiënten met pijn in de voorvoet(en) en (ii) met behulp van een expert 
panel dit podotherapeutische proces te evalueren. Vijfentwintig deelnemers van het hoofdonderzoek 
(hoofdstuk 2 en 3) hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Het expert panel bestond uit een 
podotherapeut, een bewegingswetenschapper en een orthopedisch chirurg. De gegevens die zij tot hun 
beschikking hadden waren de voet gerelateerde gegevens die waren gemeten tijdens de inclusie van 
het hoofonderzoek en daarnaast de middels een gestandaardiseerd invulformulier op schrift gestelde 
bevindingen van de podotherapeut. Aanvullend hebben ze zelf nog een lichamelijk onderzoek 
uitgevoerd bij de proefpersonen en de zooltjes onderzocht. De conclusie van het expertpanel was dat 
de podotherapeuten in essentie twee groepen oorzaken hanteerden om de voetklachten te verklaren: 
enerzijds werd deze gezocht in de totale bewegingsketen of in invloeden van buitenaf. Anderzijds 
werden de klachten verklaard door een probleem op lokaal niveau. Deze twee zeer verschillende 
manieren van benadering zijn mogelijk gerelateerd aan de heterogene resultaten van podotherapie die 
in andere studies worden gevonden. Daarnaast heeft het mogelijk invloed op het uitblijven van een 
verschil in de interventies zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3.   
 



 

 

Hoofdstuk 5 
De doelstellingen van dit onderzoek zijn: (i) vaststellen welke schoeneigenschappen en welke aspecten 
van de pasvorm onderdeel zouden moeten zijn van een schoenadvies voor mensen met pijn in de 
voet(en), (ii) een schoenadviesfolder ontwerpen en (iii) evalueren of vrouwen met behulp van de 
folder betere schoenen uit kunnen zoeken dan vrouwen die de folder niet gebruiken. Er is weinig 
wetenschappelijke literatuur over de invloed van schoenen op voetpijn en het functioneren van de 
voet. Om deze reden is de inhoud van de adviesfolder zowel gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek als opvattingen uit de praktijk. De ontwikkelde schoenadviesfolder bestaat uit 9 
onderdelen: 6 functionele eigenschappen en 3 eigenschappen over pasvorm. Negenenvijftig vrouwen 
van 50 jaar en ouder hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Zij werden gevraagd om in een 
winkelcentrum schoenen uit te zoeken waarop ze naar eigen mening meerdere uren achter elkaar 
zouden kunnen lopen en staan. Van deze groep werden 29 vrouwen middels loting geselecteerd om 
zich bij die schoenkeuze te laten ondersteunen door de informatie uit de ontwikkelde folder. De 
eigenschappen van de uitgekozen schoenen werden vervolgens beoordeeld door twee 
podotherapeuten. Zij waren niet op de hoogte wie er een folder had gebruikt. De door de vrouwen die 
de folder gebruikten uitgekozen schoenen kwamen beter overeen met de adviezen in de folder dan de 
schoenen die zonder folder waren uitgekozen. Derhalve lijkt de folder werkzaam.  
 
Hoofdstuk 6  
De doelen van de studie beschreven in dit hoofdstuk zijn: (i) het ontwikkelen van een Nederlandse 
versie van de ‘Manchester Foot Pain and Disability Index’ (MFPDI) en (ii) de klinimetrische 
eigenschappen van de MFPDI bepalen gebaseerd op de ‘Classical Test Theory’. Een cross-culturele 
validatie van de Nederlandse versie ten opzichten van de originele versie is hier een onderdeel van. 
Voetpijn en voetfunctie zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3 zijn gemeten met behulp van de MFPDI 
en twee andere vragenlijsten. Deze data zijn gebruikt om de klinimetrische eigenschappen van de 
MFPDI te bepalen. De MFPDI bestaat uit 3 factoren en we hebben vastgesteld dat alleen de factor die 
voetfunctie meet betrouwbaar is. Uit de cross-culturele validatie blijkt dat uitkomsten van de 
Nederlandse versie van deze factor hetzelfde geïnterpreteerd kunnen worden als de resultaten gemeten 
met de originele Engelse versie. Daarnaast blijkt deze voetfunctiefactor valide te zijn. De 
responsiviteit van deze factor is echter matig. Gebaseerd op deze resultaten en die van andere studies 
zouden de andere factoren niet meer gebruikt moeten worden. Tevens is voorzichtigheid geboden bij 
het gebruik van de voetfunctiefactor in longitudinale studies of moet er een nieuwe lijst ontwikkeld 
worden die gevoeliger is voor verandering. 
 
Hoofdstuk 7  
Dit laatste deelonderzoek had als doel om de effecten te bepalen van drie verschillende posities van 
het buigpunt van de schoen op de plantaire belasting tijdens het lopen. Wij onderzochten een buigpunt  
direct onder de metatarsophalangeale gewrichten (MTP gewrichten) met zowel een buigpunt 
proximaal van de MTP gewrichten als een buigpunt onder de tarsometatarsale gewrichten 
(middenvoet). Tijdens dit onderzoek werd één model schoenen van hetzelfde merk gebruikt. Het 
buigpunt werd opgelegd door de buitenzool tot aan de binnenzool in te snijden. Tijdens het lopen op 
een zelf gekozen snelheid zijn piekdruk (Peak Pressure; PP), druk tijd integraal (Pressure Time 
Integral; PTI) en contact tijd (CT) gemeten. 
Voorafgaand aan de studie verwachten we een toename van de PTI onder de voorvoet bij schoenen 
met een buigpunt dat niet direct onder de MTP gewrichten ligt. Echter, dit werd niet waargenomen. 
Bij het dragen van de schoen met een buigpunt onder de middenvoet werd een afname van de PP, PTI 
en CT aan de achterzijde van voet vastgesteld. Dit zou kunnen betekenen dat de hiel binnen in de 
schoen slipt. Hierdoor zou er een wrijvingskracht kunnen ontstaan tussen de hiel en het binnenwerk 
van de schoen. Deze resultaten duiden erop dat het buigpunt van de schoen niet direct onder de MTP 
gewrichten hoeft te liggen zoals eerder aangenomen. Een ligging van het buigpunt onder de 
middenvoet lijkt minder acceptabel.  
 
Hoofdstuk 8  



 

 

Op basis van de onderzoeken beschreven in dit proefschrift en de geobserveerde niet-uniforme 
werkwijze van de podotherapeuten is het geven van schoenadvies met behulp van een folder een 
acceptabele behandeling voor mensen met pijn in de voorvoet(en) in de eerste lijn. Voor toekomstig 
schoenadvies hoeft de ligging van het buigpunt van een schoen niet meer beschreven te worden als: 
“direct onder de MTP gewrichten”. Voorzichtigheid is geboden voor het gebruik van de MFPDI in 
longitudinale studies.  


