
KLOMPVOETJES  

   
Een klompvoetje is een aangeboren afwijking, die bij 1 op de 800 

pasgeborenen voorkomt. Dit kunnen twee klompvoetjes zijn, maar 

eenzijdige klompvoetjes komen ook voor, dan heb je dus één gewone voet 

en één klompvoet. Klompvoetjes komen bij jongens twee keer zo vaak voor 

als bij meisjes. Jongens hebben vaker twee klompvoetjes. Bijna altijd spelen 

erfelijke factoren een rol. 

 

 

Wat is een klompvoetje? 

Omdat een voet in het Latijn pes equinovarus adductus, is de officiële medische benaming voor een klompvoet 

dan ook pes equinovarus adductus. 

 

De benaming klompvoet geeft wel eens verwarring, vooral voor 

diegenen die er niet eerder mee te maken hebben gehad: zij stellen 

zich een vormeloos klompje voor. De naam klompvoet is een 

verbastering van het Engelse woord ‘clubfoot’, wat verwijst naar de 

vorm van een golfclub. Een klompvoetje is eigenlijk een gewone voet 

met alles er op en er aan die verkeerd is gegroeid. Een klompvoet is 

een aandoening die al begint onder de knie. Pezen en spieren in het 

onderbeen zijn anders aangelegd. De voet zelf heeft in feite vier 

afwijkingen: 

 

cavus (holvoet)  

adductus (banaanvorm) 

varus (kanteling) 

equinus (spits) 

 

Deze vier afwijkingen worden in de behandeling zo goed mogelijk 

verholpen. Maar, zoals bij vrijwel alle afwijkingen: de ene klompvoet 

is de andere niet. Er zijn gradaties in de ernst van de klompvoet; het 

ene voetje is soepeler en makkelijker te behandelen dan het andere. 

Daarom wordt elke voet nauwkeurig onderzocht om de juiste 

behandeling te bepalen. 

 

 

Behandelmethodes 

Het succes van de behandeling valt of staat met snel en juist handelen direct na de geboorte. Wanneer je je 

niet voorbereid hebt, wordt je na de bevalling geconfronteerd met emoties en keuzes: Wat is het beste voor 

mijn kind? Welke behandelmethode kan ik het beste kiezen? Welke arts heeft veel ervaring? 

 

In Nederland worden twee behandelmethodes toegepast bij de behandeling van klompvoetjes: De Ponseti 

behandeling (niet-operatief) en de Turco behandeling (operatief). In de meeste gevallen zal voor de Ponseti 

behandeling worden gekozen omdat hierbij geen grote operatie nodig is en de resultaten zeer goed zijn. Met 

Ponseti kan altijd direct worden gestart. Mocht het nodig zijn, dan kan in een later stadium nog voor een 

operatie worden gekozen. 

 

 

Ponseti - methode 

 

Het is van belang dat de behandeling direct na de geboorte begint, in ieder geval tijdens de eerste levensweek 

voor het beste resultaat. Als bij de 20-weken echo al klompvoetjes zijn vastgesteld is het raadzaam om direct 

contact te leggen met de afdeling kinderorthopedie in het ziekenhuis voor een intakegesprek. Hoe beter 



geïnformeerd de ouders tijdens de zwangerschap zijn, hoe beter de 

behandeling en verzorging straks in de kraamtijd en de periode daarna 

zal verlopen.  

 

De Ponseti-methode is vernoemd naar de grondlegger van deze 

behandeling, de orthopedisch chirurg Dr. Ignacio Ponseti. 

Ponseti is een behandeling zonder operatie, die een paar jaar geleden 

in Nederland is geïntroduceerd, maar in het buitenland al veel langer 

wordt toegepast. De methode van Ponseti is gebaseerd op de 

natuurlijke flexibiliteit en aanpas-singsvermogen van de voet, 

gecombineerd met een diepgaand inzicht in hoe de voetbeentjes van de klompvoet afwijken van die van de 

normale voet, en hoe dus 

optimaal te draaien. 

  

Bij de behandeling volgens Ponseti wordt het voetje in 5 à 6 weken 

in de goede stand gebracht. Dit gebeurt door het wekelijks ‘ingipsen’ 

van het hele beentje. Aan het eind van deze periode is een kleine 

ingreep nodig: het doorhalen van de achillespees. Dat klinkt naar, 

maar gelukkig is het een eenvoudige en kleine poliklinische operatie 

onder plaatselijke verdoving. De ouders mogen dan bij hun kindje 

blijven. Aansluitend aan deze ingreep gaat het beentje weer in het 

gips, voor een periode van drie weken. Na deze drie weken is de 

achillespees weer dan op normale dikte en sterkte maar nu op de 

juiste lengte aangegroeid, gaat het gips eraf en is nieuw gips niet 

meer nodig. Het litteken dat overblijft na de Ponseti-behandeling is 

een klein streepje ter grootte van een nietje achterop de hiel. 

 

 

 

Nabehandeling 

Dan breekt de spalkperiode aan die duurt tot en met het vierde jaar. Er worden schoentjes aangemeten voor 

de Ponseti-spalk. Dit is een soort ijzeren strip met aan beide uiteinden een schoentje. De spalk zorgt ervoor dat 

de voetjes ook na de behandeling, in de eerste jaren, in de juiste stand blijven groeien. De eerste 3 maanden 

blijft de spalk dag en nacht aan. Daarna (tot het 4e jaar) alleen in 

bed: gedurende de nacht en tijdens de slaapjes. 

 

De Ponseti methode vergt een nauwkeurige gipsbehandeling in een 

ziekenhuis waar ervaring en kennis van deze methode aanwezig 

is.Global Help, een non-profit organisatie die medische boeken  

vooral voor ontwikkelingslanden maakt, heeft een uitgebreide 

handleiding van de Ponseti-methode samengesteld. De vereniging 

heeft hiervan een vertaling gemaakt en Global Help ter beschikking 

gesteld zodat dit zeer informatieve werk ook in het Nederlands 

beschikbaar is. 

 

Turco is de behandeling die in Nederland de afgelopen decennia 

werd toegepast. Bij de behandeling volgens Turco wordt drie 

maanden tot een jaar, een tot tweemaal per week, de voet in de 

juiste stand gegipst, om vervolgens (in ongeveer in 80% van de 

gevallen) alsnog operatief in te grijpen door middel van 

peesverlengingen en –verleggingen en op latere leeftijd mogelijk 

ook met botoperaties de voet in een normale stand te zetten en te 

houden. 

 

 

Het type operatie, dat bij kinderen in de leeftijdsgroep van 4-9 maanden wordt toegepast, is een release 



operatie (weke delen). Dat wil zeggen, dat het bot en kraakbeen ongemoeid worden gelaten en dat alleen de 

gewrichtsbanden en kapsels worden losgemaakt en waar nodig pezen worden verlengd. 

 

 

In feite is elke klompvoetoperatie een operatie à la carte. Individueel wordt beoordeeld wat noodzakelijkerwijs 

gecorrigeerd hoeft te worden en bij voorkeur toegepast door een orthopedisch chirurg die daar voldoende 

ervaring mee heeft. De meest toegepaste typen release operaties zijn de posterior release en de postero 

medial release. 

 

 

Posterior release 

Deze operatie is alleen geschikt, als de binnenwaartse kanteling van de hiel en de naar binnen wijzende stand 

van de voorvoet volledig zijn gecorrigeerd met behulp van de gipsbehandeling. De nog resterende spitsstand in 

het enkelgewricht, die voornamelijk wordt veroorzaakt door de te korte achillespees, kan door middel van deze 

ingreep gecorrigeerd worden. Behalve dat de achillespees Z-vormig wordt doorgesneden en verlengd, worden 

bij de posterior release ook de achterste gewrichtskapsels doorgenomen. Een enkele hechting fixeert de twee 

uiteinden van de achillespees aan elkaar. 

 

 

Postero medial release 

Deze operatie wordt op grote schaal toegepast. Bij deze ingreep wordt net als bij de posterior release aan de 

achterzijde van de enkel de spitsstand van de voet gecorrigeerd. Echter aanvullend wordt aan de binnenzijde 

de tibialis posticuspees (de pees, die verloopt van de achterzijde van het scheenbeen naar het scheepvormig 

been) gekliefd. 

 

Nabehandeling 

Bij een geopereerde klompvoet volgt na de operatie gips (soms ook softcast). Deze gipsperiode duurt van 6 

weken tot maximaal 4 maanden en is bedoeld om de bereikte correctiestand vast te houden en de botjes de 

gelegenheid te geven zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Na deze gipsperiode volgen ook spalkjes, die, 

net als bij de niet-geopereerde klompvoet, gemiddeld tot 3 à 4 jaar gedragen moeten worden. Aanvankelijk dag 

en nacht, behalve een speeluurtje. Vanaf het moment, dat het kindje gaat staan en lopen alleen nog tijdens het 

slapen. 

 

Wanneer het kindje gaat staan en lopen, kan voor overdag -indien nodig- een aangepast schoentje worden 

voorgeschreven: het anti-adductieschoentje, ter verdere correctie van de voorvoet-adductie. Deze schoentjes 

(bij ca. een derde van de kinderen worden gemiddeld tot ongeveer 6 jaar gedragen, daarna zal het kind in 90% 

van alle gevallen op gewone schoenen door het leven kunnen gaan.  

 

(Bron: Enquêtes onder de leden van de Vereniging Oudergroep Klompvoetjes, 1992 en 2002. 

http://www.klompvoet.nl/ )  

 

 

 

 


