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1. Voorwoord 
 

Geachte lezer, voor u ligt een handreiking voor het methodisch podotherapeutisch diagnostisch proces 

bij verdenking op achilles tendinopathie. Deze handreiking is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse 

Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) door onderzoekers en docenten van Saxion en Fontys, en de 

expertgroep achilles tendinopathie. 

 

Methodisch podotherapeutische diagnostisch proces 

Het podotherapeutisch diagnostisch proces maakt deel uit van het Methodisch Podotherapeutisch 

Handelen, zoals weergegeven in Figuur 1(1). In het Methodisch Podotherapeutisch Handelen wordt het 

diagnostisch proces opgevolgd door de diagnostische evaluatie en het behandelproces. Deze 

handreiking beperkt zicht tot het diagnostisch proces.   

 

 
 

Figuur 1. Schematische weergave van het Methodisch Podotherapeutisch Handelen.(1) 

 

Handreiking 

De handreiking geeft richting aan het podotherapeutisch diagnostisch proces op basis van 

wetenschappelijke literatuur en de mening van experts. Implementatie van deze handreiking in het 

onderwijs en de podotherapiepraktijk vergroot de mate van evidence based podotherapie en 

uniformiteit van het podotherapeutisch diagnostisch proces bij verdenking op achilles tendinopathie 

(AT).  
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Dit document is als volgt opgebouwd. Allereerst worden de aanleiding en methode voor het 
ontwikkelen van deze handreiking toegelicht. Vervolgens wordt achtergrondkennis beschreven die van 
belang is om het methodisch podotherapeutisch diagnostisch proces bij verdenking op AT adequaat te 
kunnen uitvoeren. Daarna komen de verschillende elementen van het methodisch podotherapeutisch 
diagnostisch proces, in relatie tot AT, aan bod. Per element worden concrete aanbevelingen gedaan die 
vervolgens worden toegelicht. Tot slot wordt globaal beschreven hoe het podotherapeutisch handelen 
zijn vervolg vindt na afronding van dit diagnostisch proces. 
In de handreiking worden een aantal afkortingen gebruikt, namelijk MPDP (methodisch 
podotherapeutisch diagnostisch proces), AT (achilles tendinopathie) en DD (differentiaal diagnose). 
 
Samenwerking tussen NVvP, Saxion en Fontys 

Deze handreiking is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de NVvP, beide opleidingen 

podotherapie in Nederland (Hogeschool Saxion en Fontys Hogescholen), het lectoraat Podotherapie en 

experts uit het werkveld (zie Figuur 2).  Deze inhoudelijke interactie tussen de beroepspraktijk, 

onderwijs en onderzoek is belangrijk in het ontwikkelen van kennis die van toepassing is in zowel de 

praktijk als het onderwijs. De ontwikkeling van deze handreiking is financieel ondersteund door de 

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Deze handreiking is mede tot stand te gekomen dankzij 

de  waardevolle inhoudelijke bijdrage van de leden van de expertgroep achilles tendinopathie.  

 

Expertgroep achilles tendinopathie 

In de ontwikkeling van deze handreiking heeft de expertgroep achilles tendinopathie een belangrijke rol 

gespeeld. De expertgroep, bestaande uit (sport)podotherapeuten met ruime ervaring in het behandelen 

van AT, is meerdere keren tijdens het ontwikkelproces gevraagd om feedback te geven op concept 

versies van de handreiking. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd waardoor de definitieve 

handreiking in deze vorm gepresenteerd kan worden.  

 

Dank aan de leden van de expertgroep achilles tendinopathie voor hun waardevolle bijdrage: 

- Lars Fuit, Podotherapie Fuit & van Houten 

- Ingrid Janssen, Profysic Sportpodotherapie 

- Jurgen Nijenhuis, Innofeet 

- Mark Schreurs, Voetencentrum Wender 

- Eveline van Vliet, RondOm Podotherapeuten 
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Figuur 2. Samenwerking tussen NVvP, Saxion en Fontys (2) 
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2.  Aanleiding voor de ontwikkeling van de handreiking   
 

Achillespeesklachten komen frequent voor (3-5) en  leiden tot een functiebeperking, zijn vaak langdurig en 

kunnen zowel bij actieve (67%) als inactieve (33%) personen voorkomen.(5, 6) In Nederland ontwikkelen 

ongeveer twee tot drie per 1.000 volwassenen klachten van de achillespees.(5) Vaak betreft het 

aanhoudende peesklachten met functieverlies in relatie tot mechanische belasting.(5) 

 

Het gebruik van eenduidige terminologie voor deze achillespeesklachten is belangrijk voor de 

communicatie tussen zorgprofessionals en schept duidelijkheid voor de cliënt.(7) In deze handreiking is 

ervoor gekozen om, volgens de huidige consensus (7) de term ‘achilles tendinopathie’ (AT) toe te passen 

bij aanhoudende peesklachten met functieverlies in relatie tot mechanische belasting. De termen 

‘tendinitis’ en ‘tendinose’ zullen niet gebruikt worden, aangezien er niet altijd inflammatoire kenmerken 

aanwezig zijn (tendinitis) en/of degeneratieve veranderingen van een pees niet altijd gepaard gaan met 

klachten (tendinose).   

 

Recentelijk, juli 2020, is de richtlijn achilles tendinopathie uitgebracht door de Federatie van Medisch 

Specialisten naar initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG).(5) Deze richtlijn geeft inzicht 

in preventie, diagnostiek en behandeling van AT, waarbij verschillende disciplines een rol kunnen spelen. 

Echter, ondanks de multidisciplinaire aard van deze richtlijn wordt er niet ingegaan op het 

podotherapeutisch handelen bij AT. Dit podotherapeutisch handelen, en wel het diagnostisch proces, bij 

verdenking op AT is daarom uitgewerkt in de handreiking die voor u ligt.   

 

Podotherapeuten behandelen regelmatig mensen met AT en met vaak een positief resultaat 

(expertgroep-meeting). Er is echter weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 

podotherapie bij AT. De literatuur die beschikbaar is berust over het algemeen op internationale studies. 

Aangezien podotherapie wereldwijd varieert qua inhoud is er behoefte aan inzicht in de resultaten van 

podotherapie bij AT in Nederland.  

 

Voordat de effectiviteit van podotherapeutische interventies wetenschappelijk kunnen worden onderzocht 

is het van belang dat er sprake is van een adequaat en uniform podotherapeutisch diagnostisch proces. 

Dit proces ligt namelijk ten grondslag aan de in te zetten interventie en heeft daarom invloed op het 

resultaat van de behandeling.  

 

Ter ondersteuning van de kwaliteit en uniformiteit van het podotherapeutisch diagnostisch proces is deze 

handreiking ontwikkeld. Deze handreiking levert een bijdrage aan evidence based podotherapie en 

uniformiteit van het podotherapeutisch diagnostisch proces bij verdenking op AT. 
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3. Methode voor ontwikkeling handreiking 
 

Deze handreiking is geschreven door de onderzoeksgroep (zie auteurs op titelpagina) op basis van 

wetenschappelijke literatuur en de mening van experts. Voor het vaststellen van de mening van experts 

is een expertgroep samengesteld van podotherapeuten met ruime expertise in de diagnostiek en 

behandeling van AT. De samenstelling van de expertgroep is beschreven in het voorwoord van deze 

handreiking.   

 

Tijdens de start van dit project zijn door de onderzoeks-, en expertgroep relevante onderwerpen 

vastgesteld welke de basis vormen voor de opbouw van deze handreiking (zie bijlage A). Vervolgens is 

een literatuuronderzoek uitgevoerd naar deze onderwerpen (zie bijlage B). Op basis van dit 

literatuuronderzoek is een eerste concept handreiking geschreven. Dit concept is voorgelegd aan de 

expertgroep. Op basis van de verkregen feedback is de concept handreiking verder uitgewerkt waarbij 

wederom literatuur (onder andere kernpublicaties aangereikt door experts) is geraadpleegd. In een 

aantal rondes van literatuuronderzoek, schrijven, en het ophalen van en verwerken van expert-feedback 

is de handreiking tot stand gekomen.   
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4. Achtergrondkennis bij verdenking op Achilles Tendinopathie (AT) 
 

 

4.0. Achillespees 

4.0.1. Anatomie 

 
 

De achillespees is de langste en sterkste pees van het lichaam.(6, 8) De achillespees bestaat uit vezels van 

de m. gastrocnemius (caput mediale en laterale) en de m. soleus (de triceps surea) en insereert op het 

posterior gedeelte van de calcaneus. De achillespees heeft geen synoviale peesschede, maar een 

paratenon die in verbinding staat met het perimysium van de spieren en het periosteum van de 

calcaneus.(6) 

De bursa subcutane achilleï ligt tussen de achillespees en de huid en de bursa retrocalcanea bursa ligt 

tussen de anterieure zijde van de achillespees en de calcaneus. Figuur 3 toont de anatomie van de 

achillespees en omliggende bursa. De m. plantaris is een smalle spier, met de spierbuik ter hoogte van 

de knieholte, en een lange pees die meestal mediaal van het midportion gedeelte van de achillespees 

loopt en vervolgens fuseert met de achillespees (mediaal) en gezamenlijk insereert op de calcaneus ter 

hoogte van de mediale zijde van de achillespees (zie Figuur 4)(9). Echter, het verloop en de insertie van 

de m. plantaris varieert per individu(10) en wordt gezien als een rudimentaire structuur.  

 

         

Figuur 3. Achillespees en bursa https://www.uptodate   Figuur 4. m. plantaris https://www.uptodate  
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4.0.2. Spier/pees-functie 
 

In deze paragraaf wordt het functioneren van de achillespees globaal toegelicht aan de hand van de 

gang waarbij een relatie wordt gelegd met AT. In paragraaf 5.8 wordt in meer detail ingegaan op de 

ganganalyse in relatie tot AT.   

 

De ganganalyse kan verdeeld worden in twee fases: de standsfase en de zwaaifase. De standsfase kan 

grofweg ingedeeld worden in drie componenten, namelijk de contactfase, de midstance fase en de 

propulsie fase. Of, volgens de internationale literatuur, in vijf fases. Bij de indeling in vijf fases wordt de 

contactfase onderverdeeld in initial contact & loading response, en wordt de propulsiefase opgedeeld in 

terminal stance & pre-swing.(11)  

 

Tijdens de gang zijn verschillende spieren in verschillende fases actief. Gedurende de contactfase vindt 

er een plantairflexie van de voet plaats door inwerking van de grondreactiekracht op de voet via het 

hielbeen. De plantairflexie die hierdoor in het enkelgewricht (bovenste spronggewricht) ontstaat wordt 

geremd door de musculatuur uit het voorste compartiment van het onderbeen, oftewel de voetheffers. 

De musculus tibialis anterior en, in mindere mate, de musculus extensor hallucis en de musculus 

extensor digitorum zorgen ervoor dat voet niet op de grond klapt maar dat dit een mooi gecontroleerd 

proces is. 

 

De musculus gastrocnemius en musculus soleus, oftewel de kuitmusculatuur (triceps surea), zijn 

gedurende deze contactfase amper actief. Spieractiviteit van de kuitmusculatuur begint zich pas op te 

bouwen tijdens midstance, met de grootste activiteit tijdens de propulsie fase. De kuitmusculatuur zorgt 

er aan het einde van de midstance fase voor dat de hiel de grond verlaat en afwikkeling van de voet kan 

plaatsvinden. Het moment dat de hiel de grond verlaat is dan ook het einde van de midstance fase en 

het begin van de terminal stance fase als onderdeel van de propulsiefase.(11)  Tijdens de midstance is er 

sprake van excentrische activiteit van de triceps surea en tijdens de afzetfase van concentrische 

activiteit (zie Figuur 5).  

 

De krachten op de achillespees zijn hoog tijdens het normale gaan en hardlopen. Tijdens het normale 

lopen worden de krachten op de achillespees aan het einde van de standsfase geschat op 250% van het 

lichaamsgewicht.(12) Bij het hardlopen liggen deze krachten  nog veel hoger, en kunnen oplopen tot 

ongeveer 6 tot 8 keer het lichaamsgewicht. (12, 13) Specifieke bewegingen in de voet en het onderbeen 

hebben invloed op spanning en kracht die op de achillespees ontstaat. Disbalans in de biomechanica kan 

leiden tot vergrote stress op de achillespees en het ontstaan van AT.(12) 

 

Blessures en/of klachten van de achillespees zijn onder andere te verklaren door biomechanische 

factoren. Een vergrote pronatie bij een cavus- of planus voettype wordt vaak gezien bij AT. De beweging 

van de achtervoet (supinatie) naar de voorvoet (pronatie) veroorzaakt schuifkrachten op de pees met 

hoge excentrische spanningen op de mediale zijde van de pees. Daarnaast kan een afwijkende stand van 
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het onderbeen als gevolg van een tibia- en/of genu varum bijdragen aan een verhoogde spanning en 

schuifkrachten op de achillespees wat kan leiden tot degeneratie van deze pees.(12) 
 

 

Figuur 5. Activiteit musculatuur tijdens fases van het gaan.(11) 
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4.1. Achilles tendinopathie (AT) 

 

De exacte pathofysiologie van AT is onbekend.(5) De diagnose AT wordt veelal klinisch gesteld.(14) Kennis 

van klinische kenmerken en de diverse risicofactoren is essentieel in dit proces. In deze paragraaf zullen 

de meest voorkomende klinische kenmerken en risicofactoren van AT worden genoemd. Vervolgens zal 

deze theorie worden geïntegreerd in de elementen van het MPDP (zie hoofdstuk 5). 

 

In deze handreiking verstaan we onder AT zowel insertie- als midportion AT en reactieve- (<6 weken) en 

chronische (> 3 maanden) AT. Indien tijdens het podotherapeutisch diagnostisch proces gedifferentieerd 

dient te worden tussen locatie en/of duur zal dit expliciet worden benoemd. Zo is onderscheid tussen een 

insertie en midportion tendinopatie van belang omdat er een verschil in prognose lijkt te zijn bij 

conservatieve behandelingen. 

 

4.1.1. Klinische kenmerken  
 

o Lokale pijn ter hoogte van de insertie of het verloop van de achillespees (5, 15),  

o Pijn bij lokale palpatie (5, 15) 

o Startstijfheid (6, 14) 

o Functieverlies gedurende mechanische belasting (5, 15, 16)  

o Zwelling (dit kan afwezig zijn bij kortdurend bestaande klachten) (5) 

 

De duur van de symptomen is hierin niet opgenomen, omdat in deze handreiking geen onderscheid 

tussen reactieve of chronische AT wordt gemaakt. 

 

4.1.2. Risicofactoren  
 

o Overbelasting (5, 14)  

o Eerder doorgemaakte tendinopathie van de onderste extremiteit (5, 6, 17)  

o Metabole factoren (hypercholesterolemie, diabetes mellitus, jicht) (5, 6)   

o Medicatie (Fluoroquinolonen, corticosteroïden) (5, 6, 17) 

o Gemiddeld alcohol gebruik (17) 

o Vergrote of beperkte dorsaalflexie BSG (6) 

o Overpronatie (12) 

o Schoeisel (minimalistisch, druk op de achillespees) (5)   

o Hoge BMI (17) 

o Hardlopen en andere sporten waarbij er veel gerend wordt (17) 

o Negatieve emoties (frustratie, bewegingsangst, depressie) (18, 19)  

 
Zie ook bijlage C - Diabetes Mellitus als risicofactor en bijlage D – Obesitas als risicofactor 
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4.1.3. Klinische testen 
 

• Palperen van de lokale pijnlocatie (6, 14, 20) 

• Waarneembare zwelling van de pijnlocatie bij palpatie (20) 

• Pijn bij actieve dorsaalflexie van het bovenste spronggewricht (20) 

• Pijnlijk Arc Sign (6, 14, 20)  

• Positieve Royal London Hospital Test (6, 14, 20) 

• Pijnlijke single of double leg heel raise (20)  

 

Zie ook hoofdstuk 5 – Methodisch Podotherapeutisch Diagnostisch Proces bij verdenking op AT, en 

specifiek paragraaf 5.5 – Palpatie, paragraaf 5.6 - Functieonderzoek en paragraaf 5.7 – Aanvullend 

onderzoek 
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4.2. Differentiaal Diagnoses (DD’s) 

 

Deze handreiking richt zich op het podotherapeutisch diagnostisch proces bij verdenking op AT. In de 

regio van de achillespees liggen meerdere structuren die aangedaan kunnen zijn terwijl er een 

verdenking op AT. Het uitsluiten van differentiaal diagnoses (DD’s) is een belangrijk onderdeel van het 

MPDP. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste DD’s in categorieën weergegeven. Vervolgens wordt 

per DD een korte omschrijving gegeven. 

 

Tabel 1. Differentiaal diagnoses in categorieën   

Musculair  Ossaal Arthrogeen Neurogeen  Overig  

 

Accessoire m. soleus  

 

(partiele) ruptuur van 

de achillespees  

 

Fasciosis plantaris 

 

Bursitis superficialis, 

Bursitis retrocalcanei, 

Bursitis subcutaan 

 

Paratendinopathie 

 

Achilles xanthoom 

 

Omliggende pezen 

 

Haglundse 

exostose 

  

Morbus Sever  

 

Posterior 

impingement 

syndroom  

 

Tarsale tunnel 

syndroom  

 

Lumbosacraal 

radiculair syndroom  

 

Baxters nerve  

 

Fat pad syndroom 

  

 

4.2.1. Accessoire m. soleus (6, 21)  
 

Definitie en prevalentie. De accessoire m. soleus is een zeldzame spier die slechts bij 0.7-5.5% van de 

mensen voorkomt. Bij de mensen met een accesoire m. soleus komt deze bij 10% bilateraal voor. Deze 

spier is gelegen tussen de tibia (mediale zijde) en de achillespees.   

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. De accessoire m. soleus is aanwezig tijdens de embryologische 

ontwikkeling, het voortbestaan is afhankelijk van de fylogenetische evolutie.  

Klinisch beeld en diagnostiek. Accesoire m. soleus wordt vaak beschouwd als de oorzaak van een 

gelokaliseerd compartimentsyndroom. Cliënten kunnen tijdens inspanning pijn ervaren in hun enkel en 

er kan sprake zijn van zwelling. MRI-onderzoek is nodig om de accessoire m. soleus te onderscheiden 

van andere structuren. 
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4.2.2. (partiële) ruptuur van de achillespees (6) 

 
Definitie en prevalentie. Bij een achillespeesruptuur is er sprake van een partiële of volledige scheur van 

de pees. Een achillespeesruptuur komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.  

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. In de leeftijd van 25-40 jaar zijn explosieve bewegingen de 

voornaamste oorzaak. Bij mensen >60 jaar is een ruptuur vaak het gevolg van degeneratie van de pees.   

Klinisch beeld en diagnostiek. Vaak geven cliënten aan dat ze iets hebben horen knappen en/of tegen de 

enkel werden geschopt. Een verminderde plantairflexie, een positieve Thompson-test en een 

palpeerbaar defect in het verloop van de pees zijn klinische kenmerken waaraan je een (partiele) 

ruptuur kan herkennen.   

 

4.2.3. Fasciosis plantaris 
 

Definitie en prevalentie. Fasciitis/fasciosis plantaris is een overbelastingsblessure van de fascia plantaris 

en komt vaak voor in de leeftijdscategorie van 40-60 jaar. (5, 6)  

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. Er kunnen verschillende oorzaken zijn zoals overgewicht, 

overpronatie van de voet, pes planus, pes cavus en overbelasting.  

Klinische beeld en diagnostiek. Cliënten ervaren vaak een startpijn, dit uit zich in een stekende pijn 

plantair/mediaal van de calcaneus. Tijdens het onderzoek kan palpatie in het gebied een scherpe pijn 

opleveren, dit kan versterkt worden door een dorsaalflexie beweging in BSG en digiti. Fasciitis/fasciosis 

plantaris wordt ook vaak in verband gebracht met spanning in proximale myofasciale structuren zoals de 

kuit, hamstrings en bilspieren. Aanvullende diagnostiek zoals echografie en MRI wordt aanbevolen bij 

moeilijke behandelbare klachten of voor het uitsluiten van andere diagnoses. (22) 

 

4.2.4. Bursitis - superficialis, retrocalcanei, subcutaan (6) 

 
Definitie en prevalentie. Een bursa (slijmbeurs) bevindt zich op vele plekken in het lichaam en ligt meestal 

tussen bot en pees in en faciliteert de beweging van de pees over het bot. Een bursitis is een 

slijmbeursontsteking en kan aseptisch, acuut en/of chronisch zijn.  

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. Een bursa die blootgesteld wordt aan (herhaalde) mechanische 

belasting, met name schuiving en wrijving, kan ontstoken raken.  

Klinische beeld en diagnostiek. De klinische kenmerken van een ontsteking in combinatie met de 

voorgeschiedenis zijn leidend voor de diagnose. Het behandelen van een bursitis is dus voornamelijk 

gericht op het beschermen van de ontstoken bursa tegen mechanische belasting. Bij een bursitis is er 

vaak sprake van pijn en zwelling in het aangedane gebied. 
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4.2.5. Paratendinopathie (23) 

 
Definitie en prevalentie. Een paratenon is een dun, glijdend membraan welke zich rondom de 

achillespees bevindt. Dit membraan maakt bewegingen van de pees ten opzichte van omringende 

weefsels mogelijk.  

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. Het paratenon vormt een dunne ruimte tussen de achillespees 

en de fascia cruris. Een overbelasting van het paratenon kan op veel verschillende manieren ontstaan, 

zowel door intrinsieke als extrinsieke factoren. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan een verkeerde 

trainingsintensiteit, looptechniek, ondergrond, hyperpronatie van de voet en beperking in het bovenste 

spronggewricht.  

Klinisch beeld en diagnostiek. Cliënten met een achilles paratendinopathie ervaren pijn in de 

achillespeesstreek. Vaak is de pees diffuus gezwollen en bij palpatie en kan er sprake zijn van crepitaties. 

Tijdens een dorsaalflexie beweging van de enkel beweegt de zwelling niet mee.  

 

4.2.6. Achillespees xanthoom (5) 

 
Definitie en prevalentie. Een achillespees xanthoom ontstaat als gevolg van een peesverdikking en 

ontsteking veroorzaakt door hypercholesterolemie.  

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. Het wordt geassocieerd met ernstige coronaire hartziekten en 

een hoger risico op cardiovasculaire gebeurtenissen. 

Klinisch beeld en diagnostiek Het opsporen van een achillespees xanthoom door middel van klinisch 

onderzoek is moeilijk. Aanvullende beeldvormende diagnostiek kan het identificeren verbeteren, echter 

is er een lage mate van bewijs gevonden voor de nauwkeurigheid van deze diagnostiek voor het 

identificeren van een achillespees xanthoom. Op een MRI kan een lobulaire structuur van de 

achillespees te zien zijn. Symptomen passend bij een midportion achilles tendinpathie kunnen een uiting 

zijn van een achillespees xantoom bij de metabole ziekte Familiaire Hypercholesterolemia (FH). 

Differentiatie tussen beide blessures is moeilijk maar wel belangrijk. Een onderscheidend kenmerk is de 

aanwezigheid van multipele noduli die in de pees palpabel kunnen zijn bij een peesxanthoom. Daarnaast 

is het van belang om te kijken naar de aanwezigheid van specifieke FH kenmerken bij de cliënt.  

 

4.2.7. Omliggende peesproblematiek  
 

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. Peesproblematiek kan ontstaan door meerdere factoren zoals 

overmatige compressie en herhaaldelijke opslag en vrijlating van energie. Naast deze factoren kunnen 

erfelijkheid, leeftijd, bloedcirculatie, geslacht, biomechanica en lichaamsbouw een rol spelen.  

Klinische beeld en diagnostiek. Wees alert op peesproblematiek bij omringende pezen. In paragraaf 

4.4.3 wordt peesproblematiek in zijn algemeenheid besproken aan de hand van het continuüm model of 

tendon pathology.(24) Bij verdenking op AT kan peesproblematiek van de volgende spieren tot de DD’s 

behoren vanwege de anatomische ligging: m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus, m. 

peroneus longus/brevis en m. tibialis posterior.  
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4.2.8. Haglundse exostose (6, 25) 

 
Definitie en prevalentie. Bij een haglundse exostose is er sprake van een benige uitwas aan de 

posterieure zijde van de calcaneus ter hoogte van de aanhechting van de achillespees. Dit weefsel kan 

geïrriteerd raken wanneer het in conflict komt met bijvoorbeeld een schoen. Deze aandoening wordt 

meer gezien bij vrouwen dan mannen en treft vaker mensen in middelbare leeftijd.  

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. De etiologie is niet helemaal duidelijk maar waarschijnlijke 

oorzaken zijn een gespannen achillespees, een hoge voetboog en erfelijkheid.  

Klinisch beeld en diagnostiek. Vaak hebben patiënten pijn aan de posterieure zijde van de hiel en 

hebben zij meer klachten na rust. Een haglundse exostose wordt vaak conservatief behandeld door 

veranderingen aan te brengen in schoeisel, het maken van zolen en ontstekingsremmende medicijnen. 

Het alleen aanwezig zijn van een haglundse exostose hoeft geen indicatie te zijn voor een behandeling. 

 

4.2.9. Morbus sever (26) 

 
Definitie en prevalentie. Morbus sever is een blessure die voorkomt in de leeftijd van 7 tot 15 jaar en 

komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Als gevolg van repetitieve belasting en microtrauma van de 

apophyse van de calcaneus en ontstaat overbelasting en irritatie en een mogelijke gedeeltelijke avulsie 

van de apofyse. 

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. Het verhogen van activiteit en perioden van snelle groei zorgen 

voor een hoge (trek)kracht op de achillespees.  

Klinische beeld en diagnostiek. Er is vaak sprake van pijn tijdens en na intensieve fysieke activiteit, zoals 

rennen en springen. Kinderen kunnen op hun tenen gaan lopen om de pijn te verminderen of te 

ontwijken. Er kan een lichte zwelling ter hoogte van de aanhechting van de achillespees gevonden 

worden. Daarnaast kan dorsaalflexie van de enkel pijn geven en kan een tenengang en hakkengang pijn 

provocerend werken. Als aanvullende test kan de squeeze test gebruikt worden. 

 

4.2.10.  Posterior impingement syndroom (6, 27) 

 
Definitie en prevalentie. Het posterior impingement syndroom is een klinische aandoening aan de 

posterieure zijde van de enkel waarbij structuren ingeklemd raken en pijn kunnen veroorzaken.  

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. De pijn ontstaat tijdens de plantairflexie beweging van de 

enkel. Het syndroom komt vaak voor bij balletdansers, turnsters en voetballers waarbij er veelal sprake 

is van een plantairflexie beweging van de enkel tijdens activiteit. Daarnaast kan een posterior 

impingement syndroom ook voorkomen als gevolg van een plantairflexie of inversie trauma of blessure 

in het verleden. De pijn kan ontstaan naar aanleiding van een trauma of door herhaalde stress op dit 

gebied.  

Klinische beeld en diagnostiek. Pijn is met name op te wekken tijdens de propulsiefase van de gang. De 

diagnose kan worden gesteld op basis van de diagnostische test ‘posterior impingement test’ of door 

het gebruik van beeldmateriaal zoals radiografie, MRI en echografie. 
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4.2.11. Tarsale tunnel syndroom (28) 

 
Definitie en prevalentie. Bij het tarsale tunnel syndroom is er sprake van een beknelling van de n. tibialis 

posterior (of aftakkingen hiervan; nervus plantaris medialis, nervus plantaris lateralis en n. calcaneus). In 

de literatuur wordt het tarsaal tunnel syndroom beschreven als een relatief zeldzame aandoening en is 

er op dit moment geen betrouwbare schatting van de prevalentie hiervan.  

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. Intrinsieke factoren voor het ontstaan van tarsaal tunnel 

syndroom zijn o.a. osteofyten, tendinopathie, vergrote aders. Extrinsieke factoren zijn o.a. directe 

trauma’s, een afwijkende achtervoetstand, oedeem in de onderste ledematen.  

Klinisch beeld en diagnostiek. Pijn direct boven de tarsale tunnel achter de mediale malleolus met 

uitstraling naar de plantaire zijde van de voet (voetboog en hiel) zijn passende symptomen. Ook kan de 

patiënt branderigheid, tintelingen en gevoelloosheid ervaren. Deze klachten kunnen verergeren door 

activiteiten zoals lang staan en lopen. Palpatie kan gevoelig zijn en een positieve Tinel sign is een teken 

voor een tarsaal tunnel syndroom.20  

 

4.2.12. Lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) (29) 

 
Definitie en prevalentie. Bij LRS is er sprake van een uitstralende pijn in één bil of been door een 

zenuwcompressie in de rug, ook kan er sprake zijn van andere paresthesieën en uitvalsverschijnselen.  

LRS komt vaak voor bij patiënten met een leeftijd tussen de 30 en 64 jaar.  

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. Het beloop heeft vaak een (sub)acuut begin en 75% van de 

patiënten herstelt binnen 12 weken.  

Klinisch beeld en diagnostiek. Het is een scherpe en brandende pijn die zich veelal eenzijdig uit. Staan en 

lopen kunnen de klachten verergeren, liggen geeft vaak verlichting. Bij lichamelijk onderzoek kan er 

sprake zijn van motorische en/of sensibele uitval en radiculaire provocatietesten zijn vaak positief. Een 

(gekruiste) proef van Laseque kan uitgevoerd worden om LRS aan te tonen. 

 

4.2.13. Baxter’s nerve entrapment (30) 

 
Definitie en prevalentie. Baxter’s nerve entrapment is een beknelling van de eerste aftakking van de 

laterale n. plantaris. Deze innerveert de m. quadratus plantae, m. flexor digitorum brevis en m. abductor 

digiti minimi. In de literatuur zijn verschillende cijfers te vinden over de incidentie van deze diagnose, de 

percentages die benoemd worden in verschillende onderzoeken variëren tussen de 11% en 15% van de 

populatie met pijn in de hielregio.  

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. De baxters nerve kan bekneld raken aan de anterieure zijde 

van de calcaneus tussen de m. flexor digitorum brevis en de m. quadratus plantae. Een baxters nerve 

wordt vaak gediagnosticeerd als een fasciitis/fasciosis plantaris.(31) 

Klinisch beeld en diagnostiek. Cliënten ervaren vaak een scherpe uitstralende pijn langs het verloop van 

de Baxters nerve. Patiënten ervaren vaak meer pijn na activiteiten en in de nacht. Er kan gevoeligheid 

zijn ter hoogte van de beknelling, als aanvullende test kan de Tinel sign gebruikt worden.22 
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4.2.14. Fat pad syndroom  
 

Definitie en prevalentie. Tussen de huid en het periost van de calcaneus ligt vetweefsel ingesloten in een 

structuur van vezelachtige septa. Deze septa bestaat uit twee microkamers die bij belasting 

(staan/lopen) een schokdempende functie hebben. Als gevolg van atrofie kan deze vetlaag in volume 

afnemen waardoor de schokdempende functie wordt verstoord.2  Het fat pad syndroom wordt in de 

literatuur geschaald onder het paraplubegrip plantaire hielpijn. De prevalentie van plantaire hielpijn 

wordt geschat op 3.6-7.3% bij volwassenen. Bij mensen van middelbare leeftijd en ouder wordt deze 

prevalentie geschat op 9.6-11.1%.  

Ontstaansmechanisme en risicofactoren. Risicofactoren voor deze diagnose kunnen zijn; veroudering, 

letsel, landurige overbelasting, overgewicht, verkeerd schoeisel, steroïdeninjecties en comorbiditeiten 

zoals diabetes mellitus en reuma. Deze factoren kunnen van invloed zijn op structurele veranderingen in 

de vetlaag.  

Klinisch beeld en diagnostiek. Een fat pad syndroom kan gedifferentieerd worden van fasciitis/fasciosis 

plantaris door het aanwezig zijn van pijn in het midden van de hiel, meer pijn tijdens het lopen op blote 

voeten op harde ondergrond, bilaterale klachten en verergering van de pijn tijdens het lopen of staan. 

Naast klinische kenmerken kunnen echografie of MRI de diagnose bevestigen. (32) 
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4.3. Ondersteunende modellen en theorieën  

 

Tijdens het MPDP kunnen een aantal modellen worden gebruikt ter ondersteuning van het klinisch 

redeneren van de podotherapeut. Het ICF-model (International Classification of Functioning) van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan worden gebruikt om alle factoren die van invloed zijn op het 

ontstaan en instant houden van AT in kaart te brengen.(33, 34)  Daarnaast kan het biopsychosociaal model 

voor peesproblematiek worden gebruikt om te inventariseren welke biologische-, psychologische en 

sociale factoren een rol spelen bij AT.(18)  Om inzicht te krijgen in de klinische fase waarin AT zich bevindt 

kan kan het ‘continuüm model of tendon pathology’ handvatten bieden.(24, 35) Daarnaast is inzicht in de 

biomechanica van belang om in een latere fase de vertaalslag richting een podotherapeutische 

behandeling te kunnen maken. Hierbij kunnen verschillende biomechanische theorieën richting 

geven.(36) Deze verschillende ondersteunende modellen en theorieën worden in onderstaande 

paragrafen verder toegelicht. 

 

4.3.1. ICF-model 
 

Bij het ontstaan en in stand houden van AT kunnen verschillende factoren een rol spelen. Deze factoren 

kunnen in kaart worden gebracht aan de hand van het ICF-model (zie Figuur 5).(33, 34) Als we het ICF-

model invullen voor voet-gerelateerde problematiek, en dus ook voor AT, dan kunnen we de o.a. de 

volgende factoren definiëren: i) een afwijkende structuur, functie of beweging van de voeten (oftewel 

biomechanische problematiek), ii) inflammatoire problematiek, iii) dermatologische afwijkingen aan de 

voeten, of iv) perifeer neuro-vasculaire afwijkingen. Daarnaast kunnen onder andere externe factoren, 

zoals schoeisel, en interne factoren, zoals opvattingen over de klachten, een rol spelen. Figuur 6 geeft 

een meer volledige weergave van de factoren die een relatie kunnen hebben met voet-gerelateerde 

problematiek.(2) 
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Figuur 5. International Classification of Functioning (2, 33) 

 
Figuur 6. Ingevuld ICF-model voor voet-gerelateerde problematiek (2, 33) 

  



 
 

23 
NVvP Handreiking MPDP achilles tendinopathie 

 

 

4.3.2. Biopsychosociaal model 
 

Achillestendinopathie wordt gekenmerkt door pijn en functieverlies (7) en is vaak langdurig (5). Dit heeft 

impact op de individuele cliënt. AT brengt diverse negatieve emoties met zich mee, zoals frustratie, 

angst en depressie.(18) Deze negatieve emoties hebben invloed op de pijnbeleving en het vertrouwen in 

het eigen lichaam, waardoor er bewegingsangst en participatieproblemen kunnen ontstaan.(19, 37)  Een 

brede benadering van AT, waarbij biologische, psychologische en sociale factoren worden meegenomen, 

zie Figuur 7, draagt bij aan een positief behandelresultaat.(18)  Door een biopsychosociale benadering kan 

de zorgprofessional de klacht in de context van de cliënt plaatsen (18, 37), waardoor er maatwerkgerichte 

interventies aangeboden kunnen worden. 

 

 

 

Figuur 7. Het Biopsychosociaal model (18) 

 

4.3.3. Continuüm model of tendon pathology 
 

Cook en Purdam hebben in 2009 het ‘continuüm model of tendon pathology’ voorgesteld.(24) In 2016 is 

dit model herzien en aangevuld. (35)  Het ‘continuüm model of tendon pathology’’ beschrijft pees 

pathologie in drie fases op basis van de klinische presentatie. De indeling in deze fases kan tijdens het 

MPDP van belang zijn om te komen tot een adequate behandelstrategie. Aangezien dit model van 

toepassing is op AT en behulpzaam kan zijn tijdens het MPDP wordt het model van Cook & Purdam (24, 35) 

in deze paragraaf uiteengezet. 

Algemeen gezien kan een overbelasting van pezen (tendinopathie) resulteren in pijn, afname in 

fysiologische capaciteit (inspanningstolerantie) en een vermindering van de functie van een pees. 
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Hierdoor kunnen er veranderingen optreden in de peesstructuur waardoor deze minder goed in staat is 

om een herhaalde trekbelasting te weerstaan. De belasting die een pees kan verdragen is afhankelijk 

van het volume (aantal uren) en de frequentie (aantal sessies), dit geldt voor zowel normale als 

pathologische pezen. Meer specifiek zijn de volgende drie fases te onderscheiden volgens het model van 

Cook en Purdam: reactieve tendinopathie, pees dysrepair en een degeneratieve tendinopathie. (24, 35)  

 

4.3.3.1. Reactieve tendinopathie 

Bij een reactieve tendinopathie gaat het model uit van een acute overbelasting door trek of druk wat 

resulteert in een, op korte termijn, adaptieve en relatief homogene verdikking van een deel van de pees 

die de spanning vermindert en de stijfheid verhoogt. Dit kan ontstaan door een te hoge fysieke activiteit 

of door een directe klap op de pees (bijvoorbeeld een val rechtstreeks op de patellapees). In de 

reactieve fase kan de pees weer volledig herstellen wanneer de belasting voldoende wordt verminderd 

(volume en intensiteit) of als er voldoende tijd tussen de verschillende sessies (frequentie) zit.  

Deze fase kenmerkt zich onder andere door een verdikking van de pees en dit kan zichtbaar gemaakt 

worden door het gebruik van MRI en echografie. Klinisch worden deze klachten vaker gezien bij jonge 

mensen, hierbij kan er gedacht worden aan een atleet die het aantal sprongen en landingen aanzienlijk 

heeft verhoogd. In deze fase vinden blessures ook plaats bij atleten die terugkomen van een blessure of 

bij personen die een gelangere tijd inactief zijn geweest.  

 

4.3.3.2. Tendon dysrepair 

Bij een tendon dysrepair is er sprake van een grotere matrix afbraak in vergelijking met een reactieve 

tendinopathie. Het aantal cellen neemt toe wat resulteert in een toenemende eiwitproductie en 

hierdoor ontstaat een desorganisatie in de matrix. Vaak vindt er een toename van vascularisatie in de 

pees plaats in deze fase. Deze veranderingen zijn zichtbaar op een MRI (zwelling en verhoogd signaal in 

pees), echografie en doppler (vascularisatie).  

Deze fase wordt vooral gezien bij jongeren met een chronische overbelasting van een pees. Het is lastig 

om de eerste en tweede fase van elkaar te onderscheiden, maar de verdikking is hierbij meestal 

gelokaliseerd in een specifiek deel van de pees. Daarnaast zijn de frequentie, volume en duur van de 

belasting belangrijke anamnestische gegevens. Enige omkeerbaarheid is in deze fase nog steeds 

mogelijk door belasting management en oefeningen.  

 

4.3.3.3. Degeneratieve tendinopathie 

Bij een degeneratieve tendinopathie is er sprake van zowel matrix- als cel veranderingen. In de pees 

zitten nu gebieden zonder cellen die gevuld zijn met bijvoorbeeld vaten en er is weinig collageen 

aanwezig.  In deze fase is er weinig kans op omkeerbaarheid. Ten opzichte van de vorige twee fases 

kunnen de vasculaire veranderingen uitgebreid zijn en zullen zichtbaar zijn met echografie en een 

doppler. Bij een MRI kan een vergroting van de peesdikte zichtbaar zijn. Ook in deze fase zijn de 

afwijkingen vaak zichtbaar in een specifiek gedeelte in plaats van verspreid over de hele pees. Deze fase 

wordt vooral gezien bij oudere mensen die recreatief sporten met een lokale achillespees zwelling en 

pijn. Echter kan deze fase zich ook presenteren bij jongere personen of topatleten die leiden aan een 

chronische overbelasting van een pees.  
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4.3.3.4. Samenvattend model  

De verschillende fases staan allemaal in verband met elkaar zoals te zien is in Figuur 8.(24) Klinische en 

farmacologische behandelingen die passend zijn bij de verschillende fases zijn te zien in Tabel 2.(35)  

 

 

Figuur 8. Pathology continuüm model; dit model omvat de overgang van normale tot degeneratieve 

tendinopathie en benadrukt het potentieel voor omkeerbaarheid vroeg in het continuüm. 

Omkeerbaarheid van pathologie is onwaarschijnlijk in het degeneratieve stadium.(24) 
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Tabel 2. Klinische en farmaceutische behandeling passend bij de fases in het model (35) 

 

In 2016 hebben onder andere Cook en Purdam (35) het ‘continuüm model of tendon pathology’ herzien 

en een aanvulling gedaan op het model van 2009.(24) Tijdens de herziening van het model is de nadruk 

gelegd op een hybride versie van de reactieve en degeneratieve tendinopathie zoals te zien is in Figuur 

9. Deze hybride versie laat een normale pees met degeneratief deel zien die om kan slaan in een 

reactieve pees met een degeneratief deel.   

 

 
 

Figuur 9. Aangepast model door Cook and Purdam.(35) 

 

Het samenvoegen van het eerste model van het ‘continuum model of tendon pathology’ met de hybride 

versie heeft geresulteerd in een samenvattend model (Figuur 10).(35) Het doel van behandelingen van 

tendinopathieën op basis van het model van Cook en Purdam is om cliënten in de groene gedeeltes 
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(opwaartse beweging in het schema) van het model te krijgen met weinig pijn en een goede functie. 

Wanneer er sprake is van reactieve tendinopathie (fase 1) en tendon dysrepair (fase 2) is de aangetaste 

pees meestal nog in staat om terug te keren naar een normale pees. Bij de hybride versie en 

degeneratieve tendinopathie (fase 4) is er weinig vermogen voor de pees om terug te keren in zijn 

normale staat en zijn interventies gericht op een pijnvermindering (zijwaartse beweging in het schema) 

en niet de kwaliteit van de pees zelf.  

 

Figuur 10. Behandeling bij verschillende fases van peesdegeneratie.(35) 

 

 

4.3.4. Biomechanische theorieën  
 

Volgens de expertgroep onderscheiden podotherapeuten zich o.a. van andere disciplines door de sterke 

focus op de biomechanica, oftewel de relatie tussen de structuur, functie en beweging, van de onderste 

extremiteiten. Bij deze specifieke biomechanica spelen de eerste straal en voorvoet een belangrijke rol. 

Hierover is echter beperkte literatuur beschikbaar. Wel zijn er een drietal theorieën over deze 

biomechanica beschreven, namelijk door Root, Kirby en Dananberg.(36) Deze theorieën kunnen 

ondersteunend zijn aan de analyse van de biomechanica door de podotherapeut. Hieronder zijn de 

theorieën beknopt beschreven. Het internationale manuscript Podiatrain geeft een uitgebreide 

beschrijving van deze theorieën.(36) 

 

4.3.4.1. Root theorie 

De theorie van Root is voornamelijk gebaseerd op een neutrale stand van het subtalaire gewricht. (36) 

Vanuit neutraalstand kan de positie van de voor-, en achtervoet worden beoordeeld. Een afwijkende 
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positie van de voor-, of achtervoet is van invloed op de biomechanica en kan behandeld worden middels 

zooltherapie.   

o Voorvoet valgus. De voorvoet staat in eversie t.o.v. de achtervoet wanneer de voet in een neutrale 

positie staat (neutraal subtalair gewricht). Deze stand kan flexibel (genoeg beweging in de 

middenvoetsbeentjes om de laterale zijde van de voet te gebruiken tijdens het lopen) of rigide 

(onvoldoende beweging) zijn.  

o Voorvoet varus. De voorvoet staat in inversie t.o.v. de achtervoet wanneer de voet in een neutrale 

positie staat (neutraal subtalair gewricht). Bij deze stand kan er sprake zijn van wel, geen of 

gedeeltelijke compensatie.  

o Achtervoet valgus. De calcaneus staat in eversie t.o.v. de grond.  

o Achtervoet varus. De calcaneus staat in inversie t.o.v. de grond. Ook bij deze stand kan er sprake zijn 

van wel, geen of gedeeltelijke compensatie. 

 

4.3.4.2. Dananberg theorie  

Het model van Dananberg richt zich op de beweging in het sagittale vlak (transversale as, 

flexie/extensie).(36)  Beweging in het sagittale vlak moet voldoende zijn om beweging naar voren te 

krijgen. Volgens deze theorie maakt de voet hierbij gebruik van drie steunmechanismen.  

o Windlass mechanisme  

o Calcaneus-cuboid gewrichtsstabiliteit  

o Drie rockers (calcaneus, enkel dorsaalflexie, MTP1 dorsaalflexie) 

 

4.3.4.3. Kirby theorie 

Het model van Kirby richt zich op de as van het subtalaire gewricht. (36)  In deze theorie worden 

bewegingen in verschillende vlakken beschreven waardoor de krachtenverdeling veranderd (kinetica). 

Door verandering van het krachtmoment ontstaan roterende bewegingen in de voet. Afhankelijk van de 

locatie waar de krachten op de voet inwerken zal er een pronatie- of supinatie beweging t.o.v. de 

subtalaire as plaatsvinden. 
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5. Methodisch Podotherapeutisch Diagnostisch Proces (MPDP) bij 
verdenking op AT 

 

5.0 Aanbevelingen onderzoeksdoelstellingen 

 

5.1 Onderzoeksdoelen tijdens het MPDP 

 

In dit hoofdstuk wordt het MPDP bij verdenking op AT aan de hand van de verschillende elementen van 

het podotherapeutisch onderzoek beschreven. De inhoud van dit MPDP is waar mogelijk gebaseerd op 

literatuur en waar nodig aangevuld met de mening van experts. Het doel van deze uitwerking van het 

MPDP is om podotherapeuten in het werkveld en in opleiding, handvatten te bieden in het uitoefenen 

van Evidence Based Practice en om de uniformiteit van podotherapie in Nederland te vergroten. In de 

samenwerking met professionals van andere disciplines bij cliënten met AT, is het van belang ervan 

bewust te zijn dat er een verschil is in het diagnostisch proces van AT tussen diverse zorgprofessionals, 

mogelijk als gevolg van inconsistent gebruik van terminologie en klinische testen.(20) 

 

5.1.1 Bevestigen / uitsluiten DD’s 
 

Tijdens het MPDP bij verdenking op AT voert de podotherapeut een anamnese en een klinisch 

onderzoek uit. Kennis over de anatomie en functie van de achillespees is hierbij cruciaal, deze 

onderwerpen zijn kort belicht in paragraaf 4.1 van deze handreiking. Tijdens het MPDP onderzoekt de 

podotherapeut of de algemene klinische kenmerken van AT aanwezig zijn, of klinische testen positief 

zijn en of waarschijnlijke DD’s uitgesloten of bevestigd kunnen worden. Indien nodig kan aanvullend 

onderzoek worden uitgevoerd/aangevraagd. Klinische kenmerken en testen zijn beschreven in paragraaf 

4.2. Een uitgebreidere beschrijving van klinische testen, vragenlijsten en beeldvormende technieken is 

beschreven in paragraaf 5.6 over aanvullend onderzoek. De meest waarschijnlijke DD’s zijn opgesomd 

en toegelicht in paragraaf 4.3.  

 

5.1.2 Vaststellen fase AT 
 

✓ Maak bij het bevestigen van AT gebruik van klinische testen, vragenlijsten en 

beeldvormende technieken 

✓ Differentieer tussen de fases van AT op basis van het ‘continuum model of tendon 

pathology’  

✓ Gebruik het biopsychosocial model, het ICF model en biomechanische theorieën om 

factoren van invloed op AT in kaart te brengen 

✓ Inventariseer de behoeften en mogelijkheden van de cliënt  
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Indien er sprake is van AT is het van belang, waar mogelijk, te differentiëren tussen de verschillende 

fases waarin AT aanwezig kan zijn. De fase waarin AT zich presenteert is bepalend voor de 

behandelstrategie, zie paragraaf 4.4.3 over het ‘continuüm model of tendon pathology’ beschreven door 

Cook en Purdam.(24, 35)   

 

5.1.3 Inventariseren factoren die van invloed zijn op ervaren problemen 
 

Daarnaast is het van belang om tijdens het MPDP rekening te houden met de biopsychosociale impact 

van AT op de cliënt omdat zowel biologische-, psychologische-, als sociale factoren invloed kunnen 

hebben op de door de cliënt ervaren problemen. Het biospychosociaal model (18), welke is beschreven in 

paragraaf 4.4.2, kan hierbij ondersteunend zijn. Naast het biopsychosociaal model kan het ICF-model 

(International Classication of Functioning) (33, 34) van de Wereldgezondheidsorganisatie worden gebruikt 

om factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op het ontstaan of instant houden van de klachten. 

Het ICF-model, welke is toegelicht in paragraaf 4.4.1, geeft een breder beeld van de verschillende 

factoren, maar is minder specifiek voor pees problematiek. Daarom zijn deze modellen complementair 

aan elkaar en kunnen deze naast elkaar worden gebruikt. Tevens kunnen verschillende biomechanische 

theorieën richting geven aan het klinisch redeneerproces van de podotherapeut bij het achterhalen van 

de biomechanische factoren die van invloed zijn op AT.(36) 

 

5.1.4 Vaststellen van behoeften en mogelijkheden cliënt 
 

Tijdens het MPDP is het van belang om de behoeften en mogelijkheden van de cliënt te inventariseren. 

Dit zal in sterke mate richtinggevend zijn voor het preventie-en behandelplan dat in samenspraak met 

de cliënt zal worden opgesteld na afronding van het MPDP. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de fases 

van het methodisch podotherapeutisch handelen, namelijk de diagnostische evaluatie en de 

behandelfase, die volgen na het MPDP. 

 

5.1.5 Elementen van het MPDP in relatie tot AT 
 

Het MPDP bij verdenking op AT bestaat uit verschillende elementen die opvolgend worden uitgevoerd 

door de podotherapeut en zijn beschreven in dit hoofdstuk, namelijk: 

- Aanmelding: dtp-screening (paragraaf 5.2) 

- Anamnese (paragraaf 5.3) 

- Inspectie (paragraaf 5.4) 

- Palpatie (paragraaf 5.5) 

- Functieonderzoek van de voet, knie en heup (paragraaf 5.6) 

- Aanvullende testen (paragraaf 5.7) 

- Ganganalyse inclusief provocatietesten (paragraaf 5.8) 

- Drukmetingen (paragraaf 5.9) 

- Schoeninspectie (paragraaf 5.10) 
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5.2. Aanmelding 

 

5.2.0 Aanbevelingen aanmelding 

 

5.2.1.  Manieren van aanmelding 
 

Een cliënt met AT kan op twee manieren op een podotherapeutisch consult komen:  

1) via een verwijzing van de (huis)arts of een andere zorgverlener 

2) zonder verwijzing, op basis van de directe toegankelijkheid podotherapie (DTP).  

 

De podotherapeut zal eerst algemene en medische gegevens van de cliënt noteren. De belangrijkste 

klachten worden gevraagd zodat er een concrete hulpvraag opgesteld kan worden.  

 

Wanneer de cliënt op basis van de directe toegankelijkheid podotherapie komt dient er een extra 

screening (DTP-screening) plaats te vinden. Tijdens deze screening is de podotherapeut alert op rode 

vlaggen of alarmsignalen. Door de uitvoering van de DTP-screening oordeelt de podotherapeut of de 

conclusie pluis of niet-pluis is. 

 

In het geval van een niet-pluis conclusie informeert de podotherapeut zijn/haar cliënt en wordt er 

geadviseerd om contact op te nemen met de (huis)arts. Bij een pluis conclusie kan de podotherapeut 

zijn onderzoek vervolgen.   

 

Bij de reumatische aandoening spondyloartritis (waar de ziekte van Bechterew onder valt) komt AT 

vaker voor. Ook bij (familiaire) hypercholesterolemie (5) komt AT vaker voor. Weest hierop alert bij 

aanmelding van de cliënt. Indien dit het geval is dient de patiënt doorverwezen te worden. Dit is verder 

uitgewerkt onder paragraaf  4.4. 

  

  

✓ Vraag na of er sprake is van SpA (waaronder ziekte van Bechterew) 

✓ Vraag na of er sprake is van (familiaire) hypercholesterolemie 
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5.3. Anamnese  

 

Tijdens de anamnese worden algemene vragen gesteld op basis van de eigen praktijkrichtlijn. Daarnaast 

zijn er een aantal specifieke vragen die gesteld kunnen worden bij het vermoeden op een AT. Ook is het 

van belang om de eerdergenoemde DD’s mee te nemen in het anamnestisch vraaggesprek.  

 

5.3.0. Aanbevelingen anamnese 

5.3.1. Locatie  
 

Bij verdenking op AT is het van belang om onderscheid te maken tussen een insertie en midportion 

tendinopatie omdat er een verschil in prognose lijkt te zijn bij conservatieve behandelingen.  

Insertie AT kenmerkt zich door zwelling en pijn bij aanraking rondom de eerste 2 cm proximaal van het 

tuber calcaneï en een midportion AT kenmerkt zich door zwelling en pijn bij aanraking 2 tot 7 cm 

proximaal van het tuber calcaneï.(5) Volgens de literatuur zijn bij midportion AT goede klinische 

resultaten te behalen met excentrische kuitspiertraining, dit is echter niet zo bij insertie AT.(38) 

 

5.3.2. Historie 
 

Het verloop van de klachten in de tijd dient uitgevraagd te worden. Vervolgens kan beoordeeld worden 

of dit klachtenpatroon passend is bij AT.  

o AT kenmerkt zich qua klachtenbeeld vaak door een geleidelijke ontwikkeling van symptomen. 

Startpijn is meestal een van de eerste symptomen van AT. Vervolgens zullen de klachten zich 

ook presenteren aan het begin van een activiteit, waarna ze verdwijnen en vervolgens weer 

terugkomen wanneer de activiteit ‘te’ lang aanhoud. De periode dat de klacht verdwijnt tijdens 

✓ Vraag naar de locatie van de klacht omdat er een verschil in prognose lijkt te zijn tussen 

insertie AT en midportion AT 

✓ AT kenmerkt zich door lokale zwelling, zeurende pijn, ochtendstijfheid, geleidelijke 

ontwikkeling van symptomen, verhoging van huidige belasting of nieuwe vormen van 

lichamelijke activiteit of verandering van trainingssituatie, invloed van 

hormoonhuishouding en invloed van medicatie 

✓ Vraag naar DM en gerelateerde complicaties  

✓ Overweeg of reumatische evaluatie wenselijk is 

✓ Indien familiaire hypercholesterolemie (nog) niet is vastgesteld is het van belang 

cholesterolwaarde, cardiovasculaire aandoeningen en/of arcus lipoides uit te vragen 

✓ Vraag naar gebruik van fluoroquinolonen 

✓ Vraag naar voorgeschiedenis AT 

✓ Vraag naar type en leeftijd van schoeisel, zeker in relatie tot sportactiviteiten 
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activiteit wordt steeds korter, waarna in een later stadium de pijn continu aanwezig is. Wanneer 

er sprake is geweest van een plotse, hevige pijn in de achillespees regio kan dit duiden op een 

(partiële) ruptuur. Tijdens het moment van scheuren kan er ook geluid te horen zijn. Daarnaast 

kan men het gevoel hebben op zijn achillespees te zijn getrapt.(5, 6) 

o Cliënten met AT geven een zeurende pijn aan en ochtendstijfheid. Wanneer er een plotselinge 

overbelasting wordt gevraagd van de achillespees regio kan dit de klachten uitlokken. Ook het 

starten van nieuwe vormen van lichamelijke activiteit en/of het verhogen van de huidige 

belasting zijn factoren die AT kunnen uitlokken. Tijdens het bewegen of sporten wordt vaak een 

vermindering van pijn ervaren, enkele uren hierna keren de klachten vaak weer terug.(6) 

o Een eerder doorgemaakte tendinopathie in de onderste extremiteit lijkt een verhoogd risico te 

geven op het ontwikkelen van een nieuwe AT. (5, 6, 17) Vraag daarom uit of er eerder sprake is 

geweest van AT in de onderste extremiteiten.  

o De hormoonhuishouding, bijvoorbeeld menstruatiecyclus of medicatie heeft mogelijk een 

verband met het verloop van de klacht en peesgenezing. De expertgroep benadrukt deze 

hypothese, aangezien zij regelmatig AT signaleren bij fysiek actieve vrouwen die in de 

menopauze verkeren. Meerdere studies tonen aan dat er een verband is tussen hormonen en 

peesdegeneratie, echter is deze associatie nog niet precies gedefinieerd. In vivo onderzoek is 

controversieel omdat er meerdere variabelen (leeftijd, geslacht, lichamelijke activiteit, etc.) zijn 

die invloed kunnen hebben op dit mogelijke verband. Op dit moment is het verband tussen 

schildklierhormonen en peesdegeneratie het sterkst maar ook hier is verder onderzoek voor 

nodig. Tijdens de cyclus van een vrouw verandert de concentratie hoeveelheid oestrogeen en 

progesteron in het bloed. Deze veranderingen hebben mogelijk invloed op de samenstelling van 

peescollageen maar de studies die hier onderzoek naar hebben gedaan zijn controversieel. (39)  

Hormonen zijn mogelijke factoren of oorzaken bij tendinopathieën die niet genezen. De invloed 

van hormonen op de peesstructuur moet verder onderzocht worden om hier uitsluitsel in te 

kunnen geven.(39)  

 

5.3.3. Metabole factoren en medicatie  
 

Een aantal metabole ziektes kunnen een negatieve invloed hebben op peesklachten en hiermee ook op 

een AT. De medische achtergrond dient daarom uitgevraagd te worden. Een aantal belangrijke metabole 

factoren zijn hieronder uitgewerkt, echter zitten er soms discrepanties in de wetenschappelijke 

evidentie. 

 

5.3.3.1.  Diabetes mellitus (DM)  

Heeft een nadelige invloed op de eigenschappen van peesgenezing omdat de verhoogde glucosespiegel 

resulteert in een aantasting van de collageenproductie en een abnormale structuur van de 

collageenfibrillen. Dit is onderzocht in een aantal preklinische studies. Patiënten met DM hebben een 

groter risico op het krijgen van een tendinopathie. Uit zowel klinische als experimentele studies blijkt 

dat mensen met diabetes een verlaagd niveau van IGF-1 (insuline groei factor) hebben. Deze groeifactor 

is actief tijdens de genezing van een pees en zorgt voor een versterking van de collageen synthese. 
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Lokale toediening van IGF-1 verbeterde de collageensynthese binnen en rond het menselijk 

peesweefsel. Het herstellende vermogen van pezen is dus aangetast bij mensen met DM door 

veranderingen in o.a. collageen, matrixen en groeifactoren. Indien er sprake is van DM dienen ook de 

diabetes gerelateerde vragen gesteld te worden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van claudicatio 

intermittens.(40, 41) Verdere toelichting is te lezen in bijlage C.  

 

5.3.3.2.  Obesitas 

Overgewicht kan zorgen voor een overbelasting van spieren of pezen door het gewicht dat iemand met 

zich meedraagt. Obesitas lijkt ook een risicofactor voor (achilles) tendinopathie te zijn doordat er bij 

deze doelgroep vaak sprake is van een verhoogde productie van pro-inflammatoire mediatoren.(42) Het 

vetweefsel speelt een belangrijke rol als energieopslag maar geeft daarnaast ook actieve 

ontstekingsbevorderende moleculen af die kunnen leiden tot lokale en systemische ontstekingen. 

Verschillende studies laten zien dat AT significant vaker voorkomt bij patiënten met obesitas in 

vergelijking met een gezonde populatie. Ook werd er in een studie verschil tussen mannen en vrouwen 

gevonden waarbij mannen een centrale vetverdeling hadden en vrouwen een perifere. Dit verschil zou 

volgens de onderzoekers verklaart kunnen worden door het effect van oestrogeen bij de afzetting van 

vet bij vrouwen.(43) Het is van belang om te weten dat de studies van een niet hoog niveau zijn en 

aanvullend klinisch onderzoek is nodig om deze correlaties te bevestigen. Verdere toelichting is te lezen 

in bijlage D.  

 

5.3.3.3.  Reuma 

Een aantal reumatische aandoeningen kunnen zorgen voor ontstekingen aan zowel het axiale skelet als 

aan de perifere gewrichten. Bij spondylartritis (SpA) komt enthesitis met het klinische beeld van een 

insertie tendinopathie frequent voor. Een insertie tendinopathie kan een uiting zijn van achillespees 

enthesitis waar spondylartritis (o.a. ziekte van Bechterew) aan ten grondslag ligt. De richtlijn achilles 

tendinopathie beveelt aan om patiënten met SpA en een insertie tendinopathie door te verwijzen naar 

de reumatoloog.(5) Wanneer er geen sprake is van SpA maar wel van een insertie tendinopathie kan er 

gekeken worden naar de aanwezigheid van chronische lage rugklachten voor het 45e levensjaar of 

psoriasis. Mocht dit aanwezig zijn dan kan de therapeut overwegen om door te verwijzen voor een 

reumatologische evaluatie.(5) 

 

5.3.3.4.  Erfelijke stofwisselingsziekte 

Bij familiaire hypercholesterolemie (FH) kan een klinisch beeld van AT voorkomen, meestal is er sprake 

van een midportion tendinopathie bij deze groep patiënten. De symptomen die passend zijn bij AT 

kunnen een uiting zijn van een achillespees xanthoom. Andere kenmerken die uitgevraagd kunnen 

worden zijn; hoge LDL of totale cholesterolwaarde, cardiovasculaire aandoeningen en/of hoge 

cholesterolwaarden bij eerstegraads familieleden voor het 60e levensjaar, uitingen van cardiovasculaire 

aandoeningen bij de cliënt zelf (voor het 60e levensjaar) en een arcus lipoides voor het 45e levensjaar. 

Indien er sprake is van een klinisch beeld van een midportion AT in combinatie met FH dient de 

therapeut door te verwijzen naar een internist. Indien FH nog niet is vastgesteld dient de podotherapeut 
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bovenstaande kenmerken uit te vragen (hoge cholesterolwaarde, cardiovasculaire aandoeningen en/of 

een arcus lipoides).(5) 

 

5.3.3.5. Medicatie 

Er lijkt een verband te zijn tussen fluoroquinolonen en het ontstaan van AT. Deze associatie wordt 

beschreven in verschillende richtlijnen. In de onderzoeken worden verschillende methoden gebruikt 

waardoor de associatie niet overal werd aangetoond. In de richtlijn achilles tendinopathie lijkt er alleen 

een associatie te zijn bij ofloxacin binnen de groep van fluoroquinolonen.(5) De richtlijn beveelt aan om 

alternatieve antibiotica te gebruiken indien dit klinisch wordt toegelaten.  

 

5.3.4. Activiteiten en externe factoren  
 

Activiteiten en externe factoren kunnen een grote invloed hebben op het ontstaan of het in stand 

houden van een klacht. Hierbij kan er o.a. gedacht worden aan werk, sport en materiaalkeuze. Deze 

factoren op zich hoeven geen negatieve invloed te hebben maar veranderingen in deze factoren kunnen 

dit wel hebben.    

 

5.3.4.1. Sportieve activiteiten 

AT komt vaak voor bij sporters die hun achillespezen continu, langdurig en intens functioneel belasten. 

Met name de explosieve impact die ontstaat op de achillespees tijdens ‘springen & landen’ en ‘sprinten 

& stoppen’ is volgens de expertgroep van invloed op het ontstaan en in stand houden van AT. Over het 

algemeen komt AT relatief vaak voor bij hardlopers, atleten aan racketsport doen, en mensen die aan 

atletiek, volleybal en voetbal doen.(44) Veranderingen in sportactiviteiten, duur of frequentie, kan van 

invloed zijn op de presentatie van het klachtenbeeld.(45) De expertgroep was van mening dat het  

trainingsseizoen mogelijk van invloed is op het ontstaan van AT. De gedachte is dat de incidentie van AT 

in het winterseizoen hoger ligt bij buitensporters vanwege veranderde eigenschappen van de 

ondergrond. Daarnaast zou het dragen van insufficiënte kleding bij koud weer een rol kunnen spelen. De 

relatie tussen trainingsseizoen en de rol van ondergrondeigenschappen en kleding kon echter niet 

onderbouwd worden met literatuur. 

 

5.3.4.2. Schoeisel 

Verschillende schoeneigenschappen zijn van invloed op AT, zoals beschreven in paragraaf 5.10. 

Schoeisel kan enerzijds een rol spelen bij het veroorzaken van klachten en anderzijds invloed hebben op 

de behandeling. Tijdens de anamnese is het van belang om informatie over het schoeisel (type, leeftijd) 

uit te vragen in relatie tot de sportactiviteiten die iemand beoefend. Naarmate schoenen ouder worden 

en meer zijn gedragen zal de demping afnemen. Voldoende demping is van belang aangezien schoenen  

met demping de incidentie van AT significant kunnen verminderen.(46) 
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5.4. Inspectie  

 
Tijdens de inspectie worden afwijkingen aan de huid en vorm van het lichaam waargenomen en 

gerelateerd aan de klacht van de cliënt. Speciale aandacht is er voor de statische biomechanica 

aangezien een afwijkende statiek kan resulteren in een afwijkende dynamische gang, wat gerelateerd 

kan zijn aan het ontstaan van AT.(6)  De inspectie is in te delen in een algemene indruk en inspectie in zit 

en in stand. Bij de inspectie in stand dient er gekeken te worden naar de voorzijde, achterzijde en zijkant 

(frontaal en sagittaal) van het lichaam.  

 

5.4.0. Aanbevelingen inspectie 

5.4.1. Algemene indruk 
 

Tijdens het eerste contact met de cliënt, het lopen van de wachtkamer naar de behandelkamer, kan er 

een eerste algemene indruk worden opgedaan. Hierbij kan er gekeken worden naar: 1) het gaan 

(antalgisch gangpatroon), 2) het gebruik van eventuele hulpmiddelen en 3) de lichaamshouding. 

 

5.4.2. Inspectie in zit en stand 
 

Tijdens de inspectie in zit en stand wordt in relatie met AT vooral gekeken naar specifieke huidaspecten 

en de voetstand. Dit is beschreven in onderstaande paragrafen.  

 

5.4.2.1. Huidaspecten 

Tijdens de inspectie in zit en stand dient er naar verschillende huidaspecten gekeken te worden. Volgens 

de richtlijn achilles tendinopathie zijn er een aantal bevindingen die kunnen wijzen richting de diagnose 

AT.(5) Bij AT kan er sprake zijn van ontstekingsverschijnselen zoals rubor (roodheid) en tumor (lokale 

zwelling). De locatie van de ontstekingsverschijnselen is bepalend voor het differentiëren tussen een 

midportion AT (2 tot 7 cm proximaal van de insertie van de achillsepees) en een insertie AT (eerste 2 cm 

proximaal van de insertie van de achillespees). Zwelling kan afwezig zijn indien de klachten nog maar 

kort bestaan. Forse zwelling kan duiden op een achillespeesruptuur.  Naast roodheid, zwelling en locatie 

✓ Beoordeel of er sprake is van roodheid en/of zwelling, dit laatste kan afwezig zijn als 

klachten nog maar kort bestaan’ 

✓ Bekijk de locatie van ontstekingsverschijnselen om te differentiëren tussen insertie- en 

midportion AT 

✓ Beoordeel of er sprake is van afwijkende huidaspecten zoals littekens (i.v.m. blessures in 

historie) en keratosevorming (i.v.m. biomechanisch patroon) 

✓ Beoordeel de voetstand, dit is van belang om biomechanische factoren te verklaren 
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dient er gekeken te worden naar de aanwezigheid van littekens en keratose. Littekens kunnen duiden op 

eerder doorgemaakte blessures. Overmatige keratose kan inzicht geven in een biomechanisch patroon 

van een cliënt. 

 

5.4.2.2. Voetstand  

Er is weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen een bepaalde voetstand en AT. In de aanwezige 

literatuur is sprake van contradictie (47) (48). De expertgroep AT is echter van mening dat inspectie van de 

voetstand van belang is om meer inzicht te krijgen in het biomechanisch patroon. Hierbij zijn de 

volgende specifieke elementen benoemd:  

o Beoordeel de positie van het onderste spronggewricht (OSG) en de stand van de calcaneus. 

- In de literatuur wordt een mogelijke  relatie beschreven tussen een varusstand van de 

calcaneus en AT.(49) Vanuit ervaring uit de praktijk kan AT klinisch worden verklaard bij zowel 

een varus- als een valgusstand van de calcaneus.  

o Beoordeel de positie van articulatio talonavicularis in neutraalstand. 

o Beoordeel de stand van de voorvoet 

- Ondanks dat er weinig onderzoek is gedaan naar de stand van de voorvoet en/of de 1e straal 

in relatie tot AT, is het te adviseren om te kijken naar de stand van de voorvoet. Er kan 

sprake zijn van een neutrale, inversie of eversie stand. Differentiatie hier tussen is van 

belang in relatie tot het biomechanisch patroon en een eventuele behandeling met 

zooltherapie.   
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5.5. Palpatie  

 

De palpatie is een belangrijk onderdeel bij de diagnostiek van weke delen letsels. Hierbij ligt de focus op 

het identificeren van ontstekingsverschijnselen, pulsaties en weefselconsistentie.  

 

5.5.0.  Aanbevelingen palpatie 

5.5.1. Temperatuur 

 

Palpatie kan je informatie geven over de locatie van de klacht, de mogelijke fase waarin de klacht zich 

bevind en/of er mogelijke onderliggende oorzaken aanwezig zijn. Calor (warmte) kan een teken zijn van 

een ontstekingsproces. Een verhoogde temperatuur rondom het gebied van de achillespees wordt in 

diagnostische studies niet genoemd.(5) Het advies van de expertgroep is om toch temperatuur verschillen 

te beoordelen ter hoogte van de achillespees. Het is echter wel van belang dat het ontbreken van 

temperatuurverschillen de diagnose AT niet uitsluit.   

 

5.5.2. Pulsaties arteriën 
 

Palpeer de pulsaties van a. tibialis posterior en a. dorsalis pedis bij beide voeten. Afwijkingen in pulsaties 

kunnen duiden op onderliggende oorzakelijke problematiek zoals diabetes mellitus.   

 

5.5.3  Lokale palpatie  
 

Palpatie van de achillespees kan uitgevoerd worden door de gehele lengte van de achillespees te 

palperen tussen duim en wijsvinger. Instrueer de cliënt om gevoeligheid en pijn aan te geven.(50) Lokale 

pijn tijdens palpatie kan duiden op AT. Tijdens de palpatie kan ook zwelling gedetecteerd worden in de 

achillespees wat vaak gerelateerd is aan pijn.(5) De locatie van pijn/zwelling kan helpen om onderscheid 

te maken tussen insertie AT (eerste twee cm proximaal van de insertie achillespees) en midportion AT 

(twee tot zeven cm proximaal van de insertie achillespees). Dit onderscheid is van belang aangezien er 

verschil lijkt te zijn in prognose bij conservatieve behandeling (zie paragraaf 5.3.1.)  

Naast palpatie van de achillespees dient de gehele kuit gecontroleerd te worden op lokale verhardingen, 

oneffenheden en veranderingen in structuur om problematiek in omliggende structuren uit te sluiten. 

Lokale pijn mediaal van de achillespees kan duiden op pathologie van de pees van m. plantaris.   

✓ Beoordeel de temperatuur ter hoogte van de achillespees door links en rechts te 

vergelijken met de dorsale zijde van één hand 

✓ Beoordeel pulsaties van a. tibialis posterior én de a. dorsalis pedis 

✓ Identificeer de locatie van de pijn  

✓ Beoordeel de consistentie van het weefsel 
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5.5.4. Palpatie van zwelling  
 

Zwelling is niet altijd aanwezig, m.n. niet bij kortdurende klachten.(5) Wanneer zwelling aanwezig is kan, 

door middel van palpatie van de consistentie van het weefsel, een inschatting gemaakt worden of de AT 

zich in de acute of chronische fase bevindt.  In de acute fase is de pees vaak diffuus gezwollen en 

oedemateus. Tijdens de chronische fase is vaak nodulaire zwelling aanwezig. 
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5.6. Functieonderzoek  

 

Het functieonderzoek is een belangrijk onderdeel bij de diagnostiek van weke delen letsels en 

gewrichtsaandoeningen. Daarnaast geeft het functieonderzoek informatie over de beweging in de 

gehele keten. Inzicht hierin is van belang om de biomechanische factoren die van invloed zijn op het 

ontstaan en in stand houden van AT in kaart te brengen. Daarnaast verschaft het functieonderzoek 

inzicht in de  mogelijkheden en beperkingen voor het toepassen van eventuele correcties. Globaal 

gezien bestaat het  functieonderzoek bestaat uit: 1) actief functieonderzoek, 2) passief 

functieonderzoek,  3) weerstandstesten, en 4) functioneel dynamische testen. Volgens de expertgroep 

AT hebben de functie van het bovenste spronggewricht en de eerste straal, maar ook van de knie en 

heup invloed op AT. De functie van deze gewrichten kan geïsoleerd worden beoordeeld, zoals hieronder 

wordt beschreven. Daarnaast kan functieonderzoek worden uitgevoerd bij beweging van de keten 

(functioneel dynamisch testen) door middel van, onder andere, een squat of lunge. Bij de beoordeling 

van bewegingsuitslagen dient rekening gehouden te worden met sport-specifieke beweging. Sport-

specifieke beweging kan om een grotere bewegingsuitslag vragen, welke klachten kan uitlokken.  

 

5.6.0. Aanbevelingen functieonderzoek 

 

5.6.1. Bovenste spronggewricht (BSG)  
 

Het bovenste spronggewricht (BSG) wordt ook wel het articulatio talocruralis genoemd. Het gewricht 

bestaat uit de talus, tibia en fibula. Het BSG kan een plantair- en dorsaalflexie beweging maken, een 

normale ROM is respectievelijk 40-60 en 10-30 graden. Een BSG beperking kan het gevolg zijn van een 

artrogene of musculaire beperking. Omdat de m. gastrocnemius een bi-articulaire spier is kan de 

beweging in het BSG ook uitgevoerd worden met een flexie in het art. genus waardoor deze spier 

uitgeschakeld wordt.  

o Beoordeel bewegingsmogelijkheid in het BSG met en zonder invloed van m. gastrocnemius  

  

 

✓ Beoordeel de beweegfunctie van de onderste extremiteiten om inzicht te krijgen in de 

biomechanische factoren die een rol spelen op het ontstaan en in stand houden van AT. 

✓ Beoordeel of sprake is van een artrogene of musculaire beperking in het BSG 

✓ Test de beweging in het MTP-1 gewricht in gesloten keten d.m.v. Hubscher test/Jack’s test 

en in een open keten d.m.v. Dananberg 

✓ Test actief en passief de flexie en extensie van de knie 

✓ Voer de valgus/varus stresstest uit 

✓ Test de beweeglijkheid van het art. coxae en test omliggende spierstructuren 
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5.6.2  Eerste straal  
 

Het MTP 1 gewricht bestaat uit metatarsale 1 en phalange 1. Het MTP gewricht kan een plantair- en 

dorsaalflexie beweging maken, een normale/standaard range is respectievelijk, 35 en 60 graden. Een 

beperking in het MTP 1 gewricht kan duiden op een hallux limitus, hallux rigidus en een functionele 

hallux limitus. Een hallux limitus en rigidus kunnen onderzocht worden tijdens het functieonderzoek in 

de open keten. Een functionele hallux limitus vertoont een normale ROM in de open keten, echter in de 

gesloten keten zal er een beperking optreden in het gewricht.  

 

Hicks liet in zijn onderzoek zien dat het vormen van een voetboog door aanspanning van de aponeuris 

plantaris niet afhankelijk is van spierfunctie maar verband houdt met de dorsaalflexie (extensie) 

beweging van de tenen. Het windlass mechanisme ontstaat wanneer de hallux een dorsaalflexie maakt 

en de aponeurosis plantaris zich om het MTP1 gewricht windt. Hierdoor spant de aponeurosis plantaris 

zich aan, ontstaat er een voetboog en vindt er een externe rotatie van de tibia plaats.(51) 

 

Tijdens de propulsiefase kan er een afwikkeling over de high gear en low gear as plaatsvinden. Een 

afwikkeling over de high gear as vindt plaats via MTP1 of 2 en een afwikkeling over de low gear as via 

MTP2 tot 4. Er wordt gesuggereerd dat een afwikkeling over de high gear as het meest effectief is. Dit 

komt o.a. door de grootte van MTP1 ten opzichte van de andere MTP gewrichten, de lengte van de 

hallux (langer dan andere digiti) en het mechanische voordeel van de sesamoidea. Dit benadrukt het 

belang detectie van beperkingen in de beweegketen d.m.v. het functieonderzoek. Inzicht in de 

bewegingsmogelijkheid in de keten geeft de podotherapeut handvatten tijdens het klinisch redeneren. 

Zo kan de aanwezigheid van een functionele hallux limitus bijvoorbeeld als voorspeller gebruikt worden 

voor beweging tijdens gang.(52) 

o Beoordeel de bewegingsmogelijkheid van MTP1 

o Voer de Hubscher test /Jack’s test (gesloten keten)(53) uit om inzicht te krijgen in de 

functionaliteit van het windlass mechanisme, de stabiliteit van de mediale voetboog en de 

eventuele aanwezigheid van een functionele hallux limititus  

o Voer de Dananberg test (open keten)(53) uit om vast te stellen of er sprake is van een functionele 

hallux limitus 

 

5.6.3 Kniegewricht  
 

Afwijkingen in bewegingen in het art. genus kunnen voortkomen uit o.a. de voet en heup. Het is van 

belang om de beweeglijkheid van het gewricht te controleren om latere patronen mogelijk te kunnen 

verklaren. 

o Test de flexie en extensie van de knie (actief en passief) 

o Test de varisatie en valgisatie van de knie (valgus/varus stress test) 

o Test de m. hamstrings (m. biceps femoris, semitendinosis en semimembranosus) 

o Test de m. quadriceps 
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5.6.4 Heupgewricht  
 

Afwijkingen in bewegingen in het art. coxae kunnen voortkomen uit o.a. de voet en knie. Het is van 

belang om de beweeglijkheid van het gewricht te controleren om latere patronen mogelijk te kunnen 

verklaren. 

o Test de flexie en extensie van de heup 

o Test de endorotatie en exorotatie van de heup 

o Test de abductie en adductie van de heup 

o Test de m. iliopsoas  

o Test de m. rectus femoris 

o Test de m. hamstrings  

o Test de m. piriformis 

o Test de stabiliteit in heup en romp door middel van de Trendelenburg test  

o Test de adductoren 
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5.7. Aanvullend onderzoek  

 

Aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd om de aanwezigheid van AT (of DD’s) te kunnen 

bevestigen of uitsluiten. Dit aanvullende onderzoek bestaat uit klinische testen. Daarnaast kunnen 

vragenlijsten worden afgenomen en beeldvormende technieken worden toegepast.   

 

5.7.0 Aanbevelingen aanvullend onderzoek 

 

5.7.1. Klinische testen 
 

5.7.1.1. Thompson test (54) 

De thompson test wordt gebruikt om de aanwezigheid van een achillespees ruptuur te bevestigen.   

Uitvoering  Sensitiviteit Specificiteit  

Laat de cliënt ontspannen in buiklig liggen of laat de cliënt knielen op een 

stoel met de voeten over de rand van de stoel. De therapeut knijpt in de 

spierbuik van de gastrocnemius.  

De Thompson test is positief wanneer de voet geen beweging vertoond 

en de voet geen plantairflexie maakt.  

 

0.9648,49 

 

0.9348,49 

 

*de Thompson test is niet in staat om een partiele en volledige ruptuur van elkaar te differentiëren. Bij 

een positieve test dient de patiënt altijd doorgestuurd te worden.(54) 

 

5.7.1.2. Painfull Arc  

De painfull arc test wordt gebruikt om een midportion AT te diagnosticeren 

Uitvoering  Sensitiviteit Specificiteit  

De cliënt maakt een dorsaalflexie en plantairflexie beweging in zijn/haar 

enkel. Er wordt gekeken naar beweging in het gebied van de zwelling 

(aangetoond via palpatie). Bij afwezigheid van zwelling kan er gekeken 

0.25151 

 

1.00051 

 

✓ Voer de klinische Thompson test uit indien er een verdenking is op een ruptuur 

✓ Voer de klinische Painfull Arc test uit voor de diagnose van AT  

✓ Voer de Royal London Hospital Test uit voor de diagnose AT 

✓ Voer een Single of double leg heel raise uit voor het in kaart brengen van de fysieke functie 

capaciteit van de achillespees 

✓ Neem de VISA-A vragenlijst maandelijks af om progressie AT te monitoren 

✓ Echografie kan als beeldvormende aanvullende diagnostiek gebruikt worden om diagnose 

AT te bevestigen 
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worden naar een peesgebied 3 cm proximaal van de insertie op de 

calcaneus.(50) 

 

 

5.7.1.3. Royal Londen Hospital test   

De Royal Londen Hospital test kan gebruikt worden om insertie of midportion AT te diagnosticeren 

Uitvoering  Sensitiviteit Specificiteit  

Voorwaarde voor deze test is dat er tijdens de palpatie (enkel 

neutraal) een gevoeligheid of pijnsensatie bij de cliënt is geweest. 

Indien dit het geval was wordt er aan de cliënt gevraagd de enkel 

actief te bewegen door een dorsaal- en plantairflexie te maken. 

Tijdens de maximale eindstrekking wordt er door de therapeut 

opnieuw gepalpeerd bij het gevoelige of pijnlijke gedeelte van de 

pees. Bij een asymptomatische pees kan de test uitgevoerd worden in 

het peesgebied 3 cm proximaal van de insertie op de calcaneus.(50) De 

locatie van de pijnsensatie geeft inzicht in het differentiëren tussen 

een insertie of midporton AT. 

 

0.51051 

 

0.92651 

 

 

5.7.1.4. Single of double leg heel raise (20) 

De single of double leg heel raise geeft inzicht in de fysieke functie capaciteit van de AT. 

Uitvoering  Sensitiviteit Specificiteit  

De single of double leg heel raise wordt gebruikt om de fysieke 

functionele capaciteit van de achillespees te bekijken. De cliënt maakt 

een gecontroleerde beweging door op zijn tenen te gaan staan en 

langzaam weer terug te bewegen. Deze oefening kan uitgevoerd 

worden op één been (single leg) of op twee benen (double leg). Er 

dient gekeken te worden naar verschillen tussen links en rechts.  

 

n.v.t. n.v.t. 

 

 

5.7.2. Vragenlijsten 
 

5.7.2.1. VISA-A vragenlijst (6, 55) 

De VISA-A vragenlijst wordt gebruikt om klinische progressie bij AT te monitoren. De VISA-A vragenlijst is 

opgenomen in bijlage E.  

Uitleg  Test-retest  Inter rater Intra rater  

De VISA-A schaal kan gebruikt worden om klinische 

progressie bij achilles tendinopathie te monitoren. De 

vragenlijst kan binnen 5 minuten ingevuld worden. De 

0.9324,52 

 

0.9024,52 

 

0.9024,52 
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vragenlijst dient maandelijks ingevuld te worden door de 

patiënt.(6, 55) 

 

 

5.7.3. Aanvullende beeldvormende technieken  
 

In de richtlijn achilles tendinopathie is een aanbeveling geschreven over de indicatie voor het toepassen 

van aanvullende beeldvormende technieken.(5) 

Insertie tendinopathie Echografie  

Röntgenfoto van de calcaneus (laterale opname) voor het uitsluiten van 

ossale afwijkingen  

MRI, indien  

• Echografie niet voorhanden is  

• Er een discrepantie zit tussen de uitkomst van het echografisch 

onderzoek en de klinische bevindingen 

• Een bijkomende specifieke diagnose wordt verwacht die middels 

echografie niet te detecteren is  

Een operatieve ingreep wordt overwogen 

Midportion 

tendinopathie  

Echografie  

MRI, indien   

• Echografie niet voorhanden is  

• Er een discrepantie zit tussen de uitkomst van het echografisch 

onderzoek en de klinische bevindingen 

• Een bijkomende specifieke diagnose wordt verwacht die middels 

echografie niet te detecteren is  

• Een operatieve ingreep wordt overwogen 
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5.8. Ganganalyse en provocatietesten 

 

De ganganalyse is een belangrijk aspect van het podotherapeutisch onderzoek. Beperkingen die 

gevonden zijn in de statiek en functie van het lichaam kunnen nu dynamisch gezien worden. In paragraaf 

4.1.2 is het functioneren van de achillespees globaal toegelicht aan de hand van de gang. In deze 

paragraaf wordt in meer detail ingegaan op de ganganalyse in relatie tot AT. Op advies van de 

expertgroep AT wordt specifiek aandacht besteedt aan AT in relatie tot hardlopen en de theorie van 

Frans Bosch.  

 

5.8.0. Aanbevelingen ganganalyse 

5.8.1 Gang in relatie tot AT 
 

De ganganalyse wordt uitgevoerd op basis van de stands- en zwaaifase volgens Perry, zie Tabel 3. De 

gang dient frontaal en sagittaal te worden beoordeeld.(11) 

 

Zoals te zien is in Figuur 10 zit de piek van de activiteit van de m. soleus en m. gastrocnemius op 40% - 

50% van het gaan. Dit staat gelijk met het tweede gedeelte van de terminal stance. De kracht op de 

achillespees wordt aan het einde van de standsfase geschat op 250% van het lichaamsgewicht.(12)  

 

Tijdens midstance vindt een excentrische contractie van de m. soleus en m. gastrocnemius plaats. Het 

naar voren bewegen van de tibia wordt hierdoor geremd zodat er een passieve dorsaalflexie in de enkel 

ontstaat. Het resulteert in een gelijktijdige progressie en stabiliteit.(11)  

Gedurende terminal stance zorgen de m. soleus en m. gastrocnemius voor een stabilisatie in de dorsaal 

geflecteerde enkel en voor de hiellift.(11)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Beoordeel het gangpatroon op basis van de verschillende fases van het gaan 

✓ Voer de provocatietest versnelde gang uit om een vervroegde hiellift op te sporen 

✓ Voer de functionele testen uit indien dit passend is bij de cliënt 

✓ Voer een stretch-test van de m. gastrocnemius en m. soleus 
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Tabel 3. Gait analysis volgens Perry.(11) 

 

 

 

 Fase van het gaan Interval  Uitleg  

W
ei

gh
t 

A
cc

ep
ta

n
ce

  

Initial contact  0% - 2% 1) Heup flexie 

2) Knie extensie  

3) Enkel dorsaalflexie – neutraal  

4) Start hiel rocker  

Loading response  2% - 12% 5) Lichaamsgewicht wordt naar voren 

geplaatst  

6) Knie flexie voor schokabsorptie  

7) Hiel rocker nog aanwezig, impact op de 

hiel wordt wel verminderd door een lichte 

plantairflexie in de enkel 

Si
n

gl
e 

Li
m

b
 S

u
p

p
o

rt
  

Midstance  12% - 31% 8) Enkel dorsaalflexie  

9) Lichaamsgewicht verplaatst zich over de 

stilstaande voet heen 

10) Knie extensie 

11) Heup extensie  

Terminal stance  31% - 50% 12) Hiel komt van de grond  

13) Lichaamsgewricht verplaatst zich naar 

voren over de voorvoet rocker  

14) Knie extensie eindigt en begint met knie 

flexie  

15) Heup extensie  

Sw
in

g 
Li

m
b

 A
d

va
n

ce
m

en
t 

Pre swing  50% - 62% 16) Enkel plantairflexie  

17) Knie flexie  

18) Reductie van heup extensie  

Initial swing  62% - 75% 19) Knie flexie zorgt voor een liftende 

beweging van de voet 

20) Heup flexie  

21) Enkel dorsaalflexie  

Mid swing  75% - 87% 22) Heup flexie  

23) Knie extensie  

24) Enkel beweegt van dorsaalflexie naar 

neutraal 

Terminal swing  87% - 100% 25) Knie extensie  

26) Hip drop 

27) Enkel dorsaalflexie – neutraal  
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5.8.1.1. Analyse van gehele keten 

Analyse van de beweging in de hele keten (heup, knie, enkel en voet) is van belang omdat deze, volgens 

de expertgroep AT, gerelateerd kunnen zijn aan AT. 

o Een overpronatie van de voet gaat vaak gepaard met een valgisatie of endorotatie van de knie. 

Een supinatie van de voet gaat vaak gepaard met een varisatie of exorotatie van de knie. 

o Een vergrote endorotatie van de heup gaat vaak gepaard met een valgisatie of endorotatie van 

de knie. Een beperking in endorotatie kan een varisatie of exorotatie veroorzaken. 
 

 

Figuur 10. Piekactiviteit achillespees. (11) 

 

5.8.2 AT in relatie tot hardlopen  
 

De kracht op de achillespees is tijdens hardlopen 6 tot 8 keer zo groot dan tijdens normale gang.(12, 13) 

Tot op heden is er geen overtuigende literatuur die de relatie tussen AT en hardlopen bevestigd. In een 

systematic review van Mousavi et al.(56) werd gekeken naar AT en enkel kinematica. Het enige verschil 

wat in de meegenomen onderzoeken werd gevonden is dat hardlopers met een AT een grotere 

achtervoet eversie hebben. Het bewijs hiervoor is matig. Bij de andere variabelen voor kinematica in de 

enkel is geen verschil gevonden tussen hardlopers met AT en hardlopers zonder AT. Bij een achtervoet 

eversie zal de tibia meer endoroteren waardoor de kracht op de achillespees wordt vergroot. Echter 
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werden er geen significante verschillen gevonden tussen hardlopers met AT en zonder AT bij gepoolde 

eversie variabelen.(56) 

 

De expertgroep AT is van mening dat optimale energieoverdracht binnen de keten van belang is voor 

een goede en efficiënte manier van hardlopen. Mogelijk dat de Frans Bosch theorie podotherapeuten 

kan ondersteunen tijdens de ganganalyse bij verdenking op AT.   

 

5.8.2.1 Frans Bosch theorie (57) 

In deze paragraaf wordt de Frans Bosch theorie beknopt beschreven. De m. soleus en m. gastrocnemius 

hebben hun insertie aan de achillespees. De achillespees is erg geschikt voor het retourneren van 

elastische energie en voor het opvangen van lengteveranderingen in de spier. Volgens de Frans Bosch 

theorie dient er efficiënte energieoverdracht tussen verschillende elementen binnen de keten te zijn om 

goed te kunnen hardlopen met zo min mogelijk risico op blessures. Indien er disbalans in 

krachtoverdracht of coördinatie is zal dit proces verstoord worden met minder goede prestaties en 

risico op blessures tot gevolg.  

 

5.8.5 Provocatietesten 
Provocatietesten kunnen worden uitgevoerd om beperkingen in kaart te brengen, pijnsensaties op te 

wekken en de respons op achillespeesbelasting te beoordelen. 

o Tijdens een versnelde pas kan de aanwezigheid van een vervroegde hiellift nog beter 

zichtbaar worden. Een vervroegde hiellift kan bijvoorbeeld ontstaan door een blokkade in 

het BSG of en verkorting van m. hamstrings, m. triceps surea en m. iliopsoas. Zoals eerder 

benoemd vindt de piekactiviteit van de achillespees plaats in het tweede gedeelte van de 

terminal stance. 

o Indien de klachten optreden tijdens het beoefenen van een bepaalde sport, simuleer deze 

beweging dan in de praktijk om de klacht te provoceren.  

 

Om te beoordelen wat de achillespees aankan en om pijn, indien nodig, te reproduceren is het 

belangrijk om functionele testen uit te voeren. Deze testen dienen alleen uitgevoerd te worden indien 

de achillespees nog geheel intact is.(6) Bij de meeste cliënten zullen single en double leg calf raises al pijn 

veroorzaken. Indien de cliënt een sportievere achtergrond heeft kan er ook gebruik worden gemaakt 

van de hopping testen, zowel op de plek als voorwaarts. Mochten deze testen de pijn niet reproduceren 

dan kan de belasting verhoogd worden door de testen te herhalen.  

o Voer de volgende functionele testen uit, afhankelijk van de klachten en mogelijkheden van 

de cliënt:(6) 

o Double leg calf raises 

o Single leg calf raises  

o Hopping (op de plek) 

o Hopping (voorwaarts)  
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Tijdens het functieonderzoek en de ganganalyse is er al gekeken naar de functie en 

biomechanica van de cliënt. Aanvullend kunnen provocatietesten worden uitgevoerd om 

bevindingen of vermoedens te bevestigen. In relatie tot AT kunnen stretch-testen van de m. 

gastrocnemius en m. soleus worden uitgevoerd. De therapeut kan hierbij kijken naar 

bijvoorbeeld bewegingsuitslagen van gewrichten die mogelijk invloed kunnen hebben op het 

gaan.  

o Laat de cliënt de volgende bewegingen uitvoeren:(6) 

o Stretch m. gastrocnemius (knie blijft in extensie, hiel blijft op de grond staan en 

vergelijk links met rechts) 

o Stretch m. soleus (knie blijft in flexie, hiel blijft op de grond staan en vergelijk links 

met rechts) 
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Drukmetingen 

 

5.9.0. Aanbevelingen drukmetingen 

5.9.1. Toelichting literatuur drukmetingen 
 

De belasting van de voet kan met behulp van drukmetingen in kaart gebracht worden. Het is belangrijk 

om te beoordelen of afwijkingen oorzaak of gevolg zijn van de AT. Ook van belang is het besef dat in de 

podotherapeutische praktijk niet altijd de mogelijkheid is om krachten te meten, terwijl krachten ook 

invloed hebben.  

 

Bij iedere drukmeting wordt naar verschillende aspecten gekeken zoals: hypopressie en hyperpressie ter 

hoogte van het anterior ovoïde, posterior ovoïde, lateraalisme en de digiti.  

 

Anterior ovoïde 

• Mensen met AT gebruiken 25% minder kracht tijdens het afwikkelen, de rem-impuls is lager en de 

afzet laat meer kracht zien.(58)  

• Significant meer druk gericht op lateraal in de voorvoet, dit verminderd de schokabsorptie en 

verhoogd de laterale trekkrachten op de achillespees.(59)  

 

Posterior ovoïde 

• Significant meer mediale krachtverdeling tijdens de midstance in de middenvoet en achtervoet 

wijzen op overpronatie. Dit vergroot de mobiliteit van de voorvoet en belemmert het vermogen de 

voet als stijve hefboom te kunnen gebruiken. Dit geeft hogere trekkrachten op de achillespees en 

kan daarmee een medeveroorzaker zijn van AT.(59) 

  

✓ Beoordeel of er krachtsverschil is bij het afwikkelen 

✓ Beoordeel of drukverdeling onder de voet afwijkend is 
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Schoeninspectie 

 

5.10.0. Aanbevelingen schoeninspectie 

5.10.1 Toelichting literatuur schoeninspectie 
 

Schoeninspectie bij AT is om twee redenen van belang: 1) het kan een rol spelen in het veroorzaken van 

klachten en 2) het kan een rol spelen in de behandeling. Bij iedere schoeninspectie is van belang om te 

kijken naar de sluiting, het contrefort, de hakhoogte, het buigpunt, de lengte, de breedte, de teenbox, 

de teensprong, materiaal en slijtage. In het kader hieronder is aangegeven welke aspecten van de 

schoen bij AT specifieke aandacht verdienen.  

 

Hakhoogte  

• Bij sporters met AT en een beenlengteverschil van >5 mm kan het dragen van een enkelzijdige 

hakverhoging de belasting op de achillespees verminderen.(60)  

• Door een beiderzijdse hakverhoging (shore 90 met zachte toplaag) neemt de dorsaalflexie van het 

BSG af en heeft de voet meer plantairflexie.(61) Daardoor neemt de spanning van achillespees af en is 

het effectief in het verminderen van pijn en verbeteren van functie.(62-64) Het advies is een 

hakverhoging tussen de 1,9 en 5,7 cm.(65)  

 

Materiaal 

• Beperkte flexibiliteit van de sportschoen.(66) 

• Schoenen met demping kunnen de incidentie van AT significant verminderen.(46)  

• Barefootrunners die een achtervoet landing hebben laten een grotere achillespeesbelasting zien.(67) 

Hoewel dit geen klachten hoeft te geven kan het advies bij barefootrunners met een 

achtervoetlanding wel zijn om (tijdelijk) géén barefootrunning shoe te dragen.  

 

Teensprong/buigpunt 

• Een schoen met ronde loopzool (proximaal) geeft bij AT een significant verlaagd plantair flexie 

moment in de ‘late stance’ fase bij rennen. Het verlaagd de krachten op de achillespees 

aanzienlijk.(68) Er dient wel gelet te worden op overbelasting van de knieën door dit type 

schoenen.(69) 

✓ Beoordeel of het contrefort en de sluiting adequaat zijn 

✓ Beoordeel of er sprake is van voldoende hakverhoging onder de schoen (1,9 – 5,7cm) ten opzichte 

van de voorvoeten 

✓ Beoordeel of de sportschoen voldoende flexibel is 

✓ Beoordeel of de schoenen voldoende demping hebben 

✓ Beoordeel of de schoen voldoende teensprong/ronding heeft 
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6. Van diagnostisch proces naar behandeling 
 

In deze handreiking is het methodisch podotherapeutisch diagnostisch proces bij verdenking op AT 

uitgewerkt op basis van de best beschikbare literatuur en de mening van experts. Voor het doorlopen 

van een goed methodisch podotherapeutisch diagnostisch proces (MPDP) is gedegen achtergrondkennis 

van belang, zoals terug te lezen in hoofdstuk 4 van deze handreiking. Met deze achtergrondkennis in het 

achterhoofd doorloopt de podotherapeut het MPDP bij een cliënt waarbij een verdenking op AT is. 

Tijdens het MPDP brengt de podotherapeut alle factoren die van invloed zijn op het ontstaan en instant 

houden van de AT in kaart. Daarnaast inventariseert de podotherapeut de behoeften en mogelijkheden 

van de cliënt met betrekking tot een eventuele behandeling.  

 

Tijdens de diagnostische evaluatie zal de podotherapeut een preventie- en/of behandelplan opstellen 

door middel van klinisch redeneren op basis van de gegevens die zijn verkregen tijdens het MPDP.  De 

podotherapeut doet dit in samenspraak met de cliënt zodat het aansluit bij zijn/haar behoeften en 

mogelijkheden. Waar mogelijk wordt samen gewerkt met andere disciplines in het kader van passende 

zorg.(70) Vervolgens wordt tijdens het behandelproces het preventie- en/of behandelplan worden 

uitgevoerd. De podotherapeut kan dit doen binnen de volgende vier domeinen: communicatie & 

educatie, musculoskeletale behandeling, schoeisel & ortheses (assistive devices), en dermatologische 

behandeling.(1) Hierbij is, naast de podotherapeut, een rol weggelegd voor de cliënt en eventueel ook 

voor zorgverleners van andere disciplines. De podotherapeut kan de cliënt ondersteunen als informele 

casemanager gedurende behandeltraject. Hierbij vindt gezamenlijke evaluatie plaats en wordt waar 

nodig de behandeling bijgesteld. In Figuur 1 wordt de samenhang tussen het MPDP, de diagnostische 

evaluatie en het behandelproces schematisch weergegeven. Figuur 14 geeft de verschillende 

onderdelen van het podotherapeutisch handelen verhalend weer.  

 

De precieze inhoud van de diagnostische evaluatie en de behandelfase bij AT is verschillend per cliënt 

aangezien dit wordt afgestemd op basis van de individuele problematiek, behoeften en mogelijkheden. 

Daarnaast is het afhankelijk van de klinische expertise van de podotherapeut. Aangezien de 

behandeling, waar mogelijk, aansluit op de principes van passende zorg (70) zijn ook de multidisciplinaire 

samenwerkingsmogelijkheden van de podotherapeut, het type zorgsetting en de beschikbare 

technologische toepassingen van invloed op de precieze inhoud van het behandeltraject. Een constante 

factor in het bepalen van de inhoud van het behandeltraject is de beschikbare wetenschappelijke 

bewijskracht. Aangezien er nog geen wetenschappelijke literatuur beschikbaar is over de effectiviteit 

van de podotherapeutische behandeling van AT in Nederland, is een verdere uitwerking van de 

diagnostische evaluatie en behandelfase bij AT op dit moment niet zinvol. In Figuur 13 zijn de 

verschillende factoren die een rol spelen bij evidence-based en passende podotherapeutische zorg 

weergegeven.  
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Figuur 13. Evidence-based en passende podotherapeutische zorg(2)
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Figuur 14. Het Podotherapeutisch handelen(2) 
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8. Bijlagen 
 

8.1. Bijlage A - Vraagstelling en onderwerpen voor ontwikkeling handreiking 

 
Waaruit bestaat het podotherapeutisch diagnostisch proces bij chronische achilles tendinopathie? 
In het podotherapeutische diagnostisch proces voert de podotherapeut de podotherapeutische anamnese en het 
podotherapeutisch onderzoek uit. 
 
Topics: 

Biomechanica (totaal) 1e straal en voorvoet (met aandacht voor) 

Dananberg 

Model van Cook & Purdam  

Metabole factoren  

DD’s  Missende ruptuur 

Kager fatpad syndroom 

Aanvullende testen Thompson test 

Royal Londen Hospital test 

Painfull Arc 

Aanvullend beeldmateriaal 

VISA A 

Bewegingsleer (technische aspecten van het 

bewegen zoals eindstrekkingen 

 

Schoeisel   
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Zoekstrategie Hardlopen  

Topic:  Synoniemen: Vertaling:  

Hardlopen   Cook and Purdam 

(((gait[Title/Abstract]) AND (runnin*[Title/Abstract])) AND (achilles[Title/Abstract])) AND 

(tend*[Title/Abstract]) 

 

Inclusie: 

- SR 

- Meta analyse  
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 38 hits  

 

 

 

4 hits  

Screening titel/abstract op 

relevantie 

 3 hits 

Screening artikel op full tekst en 

relevantie 

 1 hits  
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8.3. Bijlage C - Diabetes mellitus als risicofactor 

 

Diabetes mellitus (DM) heeft een nadelige invloed op de eigenschappen van peesgenezing. Een 

essentiële bouwsteen voor het spier- en skeletstelsel is collageen, het meest voorkomende eiwit in het 

menselijk lichaam. Onder collageen vallen veel verschillende subtypes eiwitten, de matrix van een pees 

bestaat voornamelijk uit collageen type 1-3 en 11, samen met andere collagenen, proteoglucanen and 

glyproteinen. Collageen type 1 is vooral volop aanwezig in het lichaam. Veel preklinische studies hebben 

laten zien dat een verhoogd glucosespiegel de collageen productie aantast wat resulteert in een 

abnormale structuur van collageenfibrillen.  

 

Uit zowel klinische als experimentele blijkt dat mensen met diabetes een verlaagd niveau van IGF-1 

hebben. IGF-1 is een insuline groei factor. Deze groeifactor neemt toe en is actief tijdens de genezing 

van een pees. Het zorgt voor het versterken van de collageen synthese. Ook lokale toediening van IGF-1 

verbeterde de collageensynthese binnen en rond het menselijk peesweefsel.  

Het herstellende vermogen van pezen is dus aangetast bij mensen met diabetes door veranderingen in 

collageen, matrixen en groeifactoren.(40) 

 

Patiënten met diabetes hebben een groter risico op tendinopathie. In meerdere studies is het verband 

tussen deze twee aandoeningen beschreven. Belangrijkee pathofysiologische kenmerken van DM zoals 

hyperglykemie, accumulatie van AGEs, insulineresistentie en OB dragen bij tot  

de ontwikkeling en progressie van tendinopathie op verschillende manieren, zowel individueel als  

synergetisch.(41) 
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8.4. Bijlage D – Obesitas als risicofactor 

 

Tendinopathie bij cliënten met obesitas zijn niet alleen te wijten aan een overbelasting van spieren of 

pezen. Er is bij deze doelgroep ook sprake van een verhoogde productie van pro-inflammatoire 

mediatoren. Dit komt omdat vetweefsel een belangrijke rol speelt als energieoslag maar daarnaast geeft 

het ook actieve ontstekingsbevorderende moleculen af die leiden tot lokale en systemische ontstekingen.  

 

Verschillende studies laten zien dat achilles tendinopathie significant vaker voorkomen bij cliënten met 

obesitas in vergelijking met een gezonde populatie. In een studie is er ook een verschil tussen mannen 

en vrouwen gevonden waarbij bij mannen met achilles tendinopathie een centrale verdeling hadden en 

vrouwen een perifere vetverdeling. Volgens de onderzoekers zou dit verschil te verklaren zijn door het 

effect van oestrogenen bij de afzetting van vet bij vrouwen.(42) 

 

Obesitas lijkt een risicofactor voor (achilles) tendinopathie te zijn op basis van best evidence. Echter zijn 

de studies niet altijd van een hoog niveau en is aanvullend klinisch onderzoek nodig om deze correlatie 

te bevestigen.(42)  
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8.5. Bijlage E – VISA-A vragenlijst (6, 55) 
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