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     Tekst: Steven Bos en Lars Fuit

Met plezier hebben wij de artikelen gelezen van Lotte 

Lammers betreffende Morbus Sever. Wat ons verbaasde is 

de stelling dat podotherapeuten en fysiotherapeuten vaak 

onbekend zijn met deze ‘blessure’. Wij mogen hopen dat 

dit niet het geval is. M. Sever is inderdaad een veelvoorko-

mend probleem en wordt uitgebreid in het curriculum van 

de opleiding Podotherapie behandeld (Lars Fuit is gast-

docent voor de kindervoet, waarin dit onderwerp ook aan 

bod komt). Ook binnen het Kindervoetenteam Haaglanden 

(samenwerkingsverband van manuele therapie, kinder-

fysiotherapie en podotherapie) komen zeer regelmatig 

kinderen met dit soort problemen. Sportpodotherapeut 

Ingrid Jansen en sportarts Nando Liem hebben in 

Podosophia (3-2011) een mooie casus beschreven. In 

het onderzoek ‘Meetbare Zorg’ van podomedics wordt 

aangetoond dat de incidentie van de diagnose M. Sever 

in de podotherapiepraktijk 5,2% is.1  Wij vragen ons af op 

basis van welke gegevens Lotte Lammers in haar onder-

zoek tot deze conclusie is gekomen.

Steven Bos, fysio-manueel therapeut en psycholoog NIP; 

Lars Fuit, sportpodotherapeut.

Beiden zijn werkzaam in het Gezondheidscentrum Nieuw 

Rijswijk en lid van het Kindervoetenteam Haaglanden 

(www.dekindervoet.nl).

1   www.profysic.nl/sites/default/files/publicaties/morbus-sever-bij-jonge-
sporter-podosophia-3-2011_0.pdf

Diagnose Morbus Sever
Misdiagnose
Reactie Lotte Lammers:

Voor mijn afstudeeronderzoek, gepubliceerd in 

Podosophia (1-2015), heb ik semigestructureerde 

interviews gehouden met podotherapeuten en fysio-

therapeuten. De deelnemende paramedici dienden aan 

een aantal eisen te voldoen. Zo moesten zij in het bezit 

zijn van een afgeronde hbo-opleiding Podotherapie 

of Fysiotherapie, geregistreerd zijn bij het KP (kwali-

teitsregister), de KNGF of de NVvP en minimaal 2 tot 

3 jaar werkervaring hebben. Het onderzoeksgebied 

was gelimiteerd door de relatief korte tijdsperiode 

waarin het onderzoek afgerond moest worden. In 

totaal hebben 15 fysiotherapeuten en 13 podothera-

peuten deelgenomen aan mijn afstudeeronderzoek. 

Hieruit kwam naar voren dat 10 van de 15 fysiothera-

peuten en 5 van de 13 podotherapeuten niet bekend 

waren met het ziektebeeld Morbus Sever of hielpijn 

bij kinderen aan de groeischijf van de calcaneus. Uit 

verdere vragen tijdens het interview kwam naar voren 

dat de meeste (kinder)fysiotherapeuten geen/weinig 

informatie hebben gehad over Morbus Sever. Citaat 

deelnemende fysiotherapeut: “Ik heb mijn kinderfy-

siotherapieboek er nog op nageslagen, maar daar 

staat helemaal niets in over Morbus Sever of achilles-

peesklachten. Wij hebben daar in de opleiding niets 

over geleerd.” De deelnemende podotherapeuten 

geven aan dat dit onderwerp wel aan bod komt, maar 

onvoldoende naar mate van prevalentie. Citaat deel-

nemende podotherapeut: “Het had meer mogen zijn, 

maar het is vooral de misdiagnose waar het fout gaat. 

Waarschijnlijk komt het meer voor dan dat het gediag-

nosticeerd wordt. Vaak hoor je van fysiotherapeuten 

die bij voetbalclubs zitten, dat zij deze klachten nooit 

zien. Ik denk dat daar nog veel te halen valt.”

Uit een onderzoek van Veiligheid Nederland1 blijkt dat 

50% van de sportblessures (para)medisch behandeld 

moet worden; hiervan komen de meeste kinderen 

direct bij de fysiotherapeut. Uit de resultaten van mijn 

afstudeeronderzoek komt naar voren dat 10 van de 

15 benaderde fysiotherapeuten niet bekend is met 

Morbus Sever of hielpijn bij kinderen aan de groei-

schijf. Mogelijk wordt deze veelvoorkomende klacht 

regelmatig verkeerd gediagnosticeerd. Want wat een 

behandelaar niet kent, kan ook niet gediagnosticeerd 

worden. 

Lotte Lammers, podotherapeut, werkzaam bij Podotherapie 

van Gellecom te Vlijmen en Drunen.

1  Veiligheid Nederland (2013): www.veiligheid.nl/csi/veiligheidnl.nsf/
content/helft-meer-sportblessures-bij-kinderen/$file/Cijfersfactsheet%20
Sport%209-12j.pdf
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