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Meer leren over lichaam en gezondheid 

Bewegingsapparaat,  
'het jonge kind' 

M.A. Witlox 

20-5-2015 

 

Inhoud 

• Vogelvlucht 

• Ontwikkeling en groei 

• As en stand  

• Heup 

• Wervelkolom 

• Voet 
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Team kinderorthopaedie 

Prof. dr. L van Rhijn  drs. H. Staal  dr. M.A. Witlox 

W. Wijnen 
H. Voets 

Ontwikkeling 
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Ontwikkeling 

• Embryonale ontwikkeling 

– Eerste aanleg hersenen 

– Laatste aanleg uitstulpingen die  

  benen en tenen vormen 

– Aanleg botten, spieren en pezen in de 6de  week 

– Bewegen benen 8e -10e week 

Ontwikkeling 

• Geboorte  

• Rijping, zenuwbanen worden geïsoleerd  

• Van symmetrisch naar asymmetrisch 

• Kruipen asymmetrisch 

• Los lopen 
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Ontwikkeling as 

Voet ontwikkeling 
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As en stand 

• X- en O-benen  

• Endorotatie gang 

• Tenenlopen  

 

X benen=valgus 

Ontwikkeling afhankelijk van geslacht en leeftijd 
1-7jr 
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X benen=valgus 

• Fysiologisch 

• Groei stoornis, na breuk  

• Syndromaal 

 

O Benen = varus 
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O Benen =varus 

• Ontwikkeling afhankelijk van leeftijd < 3 jr 

• Morbus Blount 

 

Behandeling 

• Vervolgen 

• Brace  

• Hemi epifysiodese  

– (vast zetten groei schijf) 

• Correctie osteotomie 

– (stand van het been operatief 

Veranderen) 
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Behandeling 

Endorotatie gang 

• Endorotatie 
gang 

– Kind loopt 
met de 
tenen  

Naar binnen 
gericht 
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Endorotatie gang 

• Ontwikkeling  

• Coördinatie   

• VG heupdysplasie   

• VG voetafwijkingen   

• Familiare afwijkingen 

Heup? 

• Bekken stand 
• Heup 
• Oorzaak coxa antetorta (<7 jr) 

–Na afwijkende heup 
 ontwikkeling 

– Familiair 
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Knie onderbeen? 

• Knie/onderbeen (<3 jr) 

– Stand knieschijf 

– Hoek voet-bovenbeen in buikligging  

– Enkelstand  

 

Behandeling 

• Expectatief  

• Fysiotherapie  

• Onderzoek uitbreiden  

– Röntgen opname  

– Operatie rotatie osteotomie 

• (been chirurgische draaien) 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.orthopedie-amphia.nl/files/thumb/Figuren_voor_patienteninformatie_figuren_kinderorthopedie_290_212_toeing_in.jpg&imgrefurl=http://www.orthopedie-amphia.nl/paginas/84-toeing-in.html&usg=__MpOHfRfF0hNZh097ONc58Y850wM=&h=212&w=223&sz=17&hl=nl&start=20&tbnid=2VYOIqvvQ8I-WM:&tbnh=102&tbnw=107&prev=/images?q=anteversie+heup&gbv=2&ndsp=18&hl=nl&sa=N&start=18
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Tenen gang 

• Kind loopt op de tenen 

Tenen gang 

• Jonge kinderen normaal 

• Van tenen naar plat  

• Tot leeftijd 2 jaar 

• Na 3 jaar tgv aandoening 
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Tenen gang oorzaak 

• Korte kuitspieren 

– groeispurt 

• Afwijkingen skelet 

• Bindweefsel aandoening 

• St na klompvoet 

 

• Kinderen kunnen gewend zijn aan het tenenlopen  

• (habituele tenenloper) 

– Autisme, ADHD 

 

Probleem? 

• Klein contact oppervlak 

• Onhandige motoriek 

• Secundaire achillespees 
verkorting 
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Behandeling 

• Instructie aan ouder en kind 

– Bewust de hielen eerst neer zetten 

– Spelletje waarbij het kind op platte voeten staat 

– Niet altijd ‘op je tenen’ moeten lopen 

• Regelmatig blote voeten rondlopen 

– Informatie via de voetzool 

– Voet- en beenspieren trainen 

• Kinderfysiotherapie  

– eventueel intermitterend 

• Schoenadvies 

– soepele lage schoenen met een harde zool 

Behandeling 

• Nacht spalken 

• Dag spalken 

• Gips behandeling  
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Behandeling 

• Botulinetoxine 

• Achillespees verlenging 

 

Ontwikkeling 
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Heup ontwikkeling 

(Embryonale) heup ontwikkeling 
 goede kop kom verhouding 
 slechte kop kom verhouding 

Heup ontwikkeling 

• 4 wk. aanduiding van de onderste lidmaat 

• 8 wk. basisvorm van de heup 

• 11 wk. meer gelijkenis met volwassen heup 

• 16 wk. heup in flexie, adductie, exorotatie 
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Heup ontwikkeling 

Heup ontwikkeling 

• Bij geboorte is de heup kom ondiep en zeer 
flexiebel 

• Het kraakbeen van de heup kom ontwikkelt zich 
sneller dan de bovenbeen kop 
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DDH developmental dysplasia hip 

 DDH =  
Developmental Dysplasia  
Hip 
Afwijkende kop kom 
verhouding 

DDH developmental dysplasia hip 

– Incidentie 1 in 1000  

– Links>Rechts 

–Vrouw: Man= 5:1 

– Eerst geborene 
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DDH 

Risicofactoren 

• Positieve familie anamnese 

• Vroege artrose in familie 

• Eerst geborene 

• Stuit bevalling 

• Ras 

• Geslacht 

• Musculoskeletale aandoening 
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Onderzoek  

• Lichamelijk onderzoek 

• Echo 

• Röntgen foto 

 

Onderzoek  

• Echo 
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Behandeling 

• Doel van de behandeling: 

 

 Normale anatomie heup aan het 
eind van de groeiperiode 

Behandeling 
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Behandeling 

Behandeling 
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Ontwikkeling 

Wervelkolom 

Scoliose = 
afwijkende stand 
van de 
wervelkolom 
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Type scoliose 

• Idiopathische scoliose 

• Congenitale scoliose 

• Neuromusculaire scoliose 

• Scoliose bij syndromen 

Scoliose 

• Als loodlijn vanuit C7 naast bilspleet 
valt 

 

• rompdeviatie kost energie 

  → klachten als: 

 * vermoeidheid 

 * pijn 
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Scoliose 

 
• Rotatie         

 wervel 
lichamen 

 

Brace behandeling 
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Operatieve behandeling 

Ontwikkeling 
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Voet 

Pes planus = platvoet = verlies hoogte mediale boog 

Oorzaak 

• Gegeneraliseerde laxiteit 

• Neurologische aandoening 

• Spier aandoening 

• Genetisch 

• Collageen aandoening 
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Risico 

• Overgewicht 

• Rotatie afwijkingen met in-toeing of out-
toeing, 

• Standsafwijkingen: 

– Spitsstand enkel 

Platvoet 

pes planus = lage of afwezige 
longitudinale boog 

• flexibele pes planus =  mediale boog is 
aanwezig  

• Rigide pes planus = longitudinale boog 
hoogte is verminderd niet te corrigeren 
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Soepele plat voet 

Rigide platvoet 

C 
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Platvoet 

• Doel: 

–Pijnvermindering 

–Voorkomen van fysieke belemmering 

 

Conservatieve behandeling 

Soepele pijnlijke 
platvoet 
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Operatieve behandeling 

Operatieve behandeling  
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Ontwikkeling 

Klompvoet 

Complexe congenitale deformiteit: 
spits, holvoet, adductie varus en 
rotatie 
• 1:1000 geboren kinderen 
• Jongen>meisje 

 
• Multifactorieel 

 



18-5-2015 

32 

Klompvoet 

klompvoet 
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Ponseti behandeling 

Behandeling 
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Gips redressie 

Brace 
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Klompvoet 

Na Ponseti 
behandeling 
kan de 
klompvoet 
goed 
functioneren 

Ontwikkeling 
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Vragen? 


