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THERAPIEËN

Kinderfysiotherapie:
D.m.v spelenderwijs oefenen worden de 
motoriek en het bewegen van het kind 
verbeterd.

Podotherapie:
Correctie van de voetstand of
verbetering van de functie van de
voeten en benen d.m.v. schoenadvies, 
schoen-aanpassingen of een zooltherapie.

Manuele therapie:
Verhelpen van functiestoornissen door 
specifieke passief mobiliserende
technieken.

Aanvullende therapieën:
Er zijn nog meer vormen van therapie
mogelijk. Per kind wordt individueel
bepaald welke therapie er het beste
kan plaatsvinden.

SAMENWERKING

De verschillende disciplines binnen het 
kindervoetenteam weten veel van elkaars 
expertise. Hierdoor kunnen zij gericht
doorverwijzen en een op maat gemaakt
en adequaat behandeltraject opstellen. 

De therapeut waar het kind op eerste
afspraak komt is de casemanager.
Dat wil zeggen dat deze therapeut de 
communicatie verzorgt.

Het kindervoetenteam kent haar beperkingen. 
Als er twijfel is aan haar kennis en/of
kunde zullen de individuele behandelaars
expertise van buiten het kindervoetenteam 
inroepen.

Het is voor het Kindervoetenteam
Haaglanden van groot belang samen
te werken met huisartsen, medisch
specialisten en aanverwante (para)
medische beroepsgroepen. U kunt dan 
denken aan orthopedische schoenmakers, 
orthopedisch chirurgen en sportartsen. 

Het behandeltraject hoeft niet binnen het 
kindervoetenteam plaats te vinden, maar 
kan ook elders worden uitgevoerd. Dit kan 
minder impact hebben op het kind als het 
in de eigen (vertrouwde) omgeving kan 
plaatsvinden.

AANMELDING

U kunt contact met ons opnemen via de 
afsprakenbalie op telefoonnummer:
070 - 393 72 54

Ook kunt u online een afspraak maken op 
www.dekindervoet.nl

Vanwege de directe toegankelijkheid is 
een verwijzing van de (huis)arts of specialist 
niet nodig.

Bent u een zorgverlener en wilt u informatie 
of een casus bespreken, stuurt u dan een 
e-mail naar: info@dekindervoet.nl
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DOEL

Het doel van het Kindervoetenteam 
Haaglanden is een laagdrempelige
eerstelijns multidisciplinaire samenwerking 
aan te bieden om de kwaliteit van zorg 
voor kinderen met voet- en loopproblemen 
te optimaliseren. Heel belangrijk is de 
aandacht voor de hulpvraag van het kind 
(en de ouders). Hierbij is het essentieel dat 
er een goede diagnose wordt gesteld, 
alvorens te gaan behandelen. Voor de 
ouders en kinderen is het prettig dat de 
verschillende paramedici onder één dak 
zitten. Indien nodig wordt in overleg met de 
eventuele verwijzer het kind doorgestuurd 
voor aanvullend onderzoek en eventuele 
behandeling buiten het Kindervoetenteam. 

Ouders vragen zich regelmatig af waar
ze met hun kind terecht kunnen met
voet- en/of loopgerelateerde problemen. 
Een aantal individuele professionals merkten 
dit op. De zorg aan deze specifieke
doelgroep en problematiek wordt helaas 
in Nederland vaak nog monodisciplinair en 
ongestructureerd aangeboden.

EVEN VOORSTELLEN

Het Kindervoetenteam Haaglanden is 
een samenwerkingsverband bestaand uit 
kinderfysiotherapeuten, podotherapeuten 
en een manueel therapeut van de
volgende organisaties:

Kinderfysiotherapie:
www.kinderfysiotherapiespring.nl

Podotherapie:
www.sportpodotherapie.nl

Manuele therapie:
www.stevenbos4care.nl

PROBLEMEN

De hulpvraag kan heel divers zijn.
Hieronder een opsomming van veel 
voorkomende problematiek:

Pijn
Pijn in de hiel, (binnenkant van de)
voet, rug, benen en groeipijn.

Loopfunctie
Houterig lopen, ‘anders’ lopen dan
andere kinderen, stampend lopen,
met de voeten naar binnen/buiten lopen, 
sloffen, struikelen of vallen, zwikken enkels, 
het niet-leuk vinden om te lopen of het niet 
lang kunnen volhouden.

Afwijkende voetstand
Doorzakken van de voeten of
scheefstand van de tenen. 

Schoeisel
Scheef afslijten of afwijkende stand van de 
schoenen.

Lichaamshouding
Scheve rug, slechte houding, hypermobiel 
of slappe bouw, X-benen of O-benen

Overig
Slecht evenwicht, vermoeide voeten/
benen, bezorgdheid of verwijzing door een 
andere zorgverlener.

HET ONDERZOEK

De behandelaar begint het onderzoek 
altijd met een vraaggesprek met het kind. 
De ouders kunnen hierop aanvullingen en 
een toelichting geven. Daarna begint het 
werkelijke onderzoek, welke per therapeut
verschilt. Er wordt in ieder geval naar
de houding gekeken en verschillende
bewegingen van de gewrichten worden 
getest en beoordeeld. Daarnaast wordt 
ook onderzocht hoe het kind loopt en 
beweegt. Aan het eind van het onderzoek 
worden de uitkomsten met het kind (en
de ouders) besproken. Hierbij geeft de 
therapeut aan wat de bevindingen zijn, 
wat de behandeldoelen zijn, de manier 
waarop dit moet worden bereikt (therapie) 
en wat de verwachting is voor de korte en 
lange termijn.


