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DE ONTWIKKELING VAN
DE KINDERVOET

WINKELS & PRAKTIJKEN
Rotterdam - Zorgboulevard
Maasstadweg 14, 3079 KZ Rotterdam

Gouda (kinderschoenen)
Wijdstraat 33, 2801 KB Gouda

Rotterdam - IJsselmonde
Palmentuin 63, 3078 KJ Rotterdam

Dordrecht (kinderschoenen)
Van Oldenbarneveltplein 71, 3317 ES Dordrecht

Rotterdam - Schiebroek (kinderschoenen)
Kerstroosstraat 12a, 3053 EB Rotterdam

Vlaardingen (kinderschoenen)
Korte Hoogstraat 22a, 3131 BK Vlaardingen

STEUNPUNTEN & SPREEKUREN
Amstelveen – Schiedon
Bovenkerkerweg 43, 1185 XA Amstelveen

Rotterdam - Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam

Amsterdam - VUmc (revalidatie)
De Boelelaan 1118, 1081 Amsterdam

Rotterdam - Rijndam Revalidatie
Ringdijk 84, 3054KV Rotterdam

Bergambacht - Fysio Fitness
Meidoornstraat 5, 2861 VJ Bergambacht

Rotterdam - Rijndam Revalidatie
Roerdomplaan 20, 2084 NM Rotterdam

Capelle a/d IJssel - IJsseland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel

Rotterdam – Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam

Dirksland - Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland

Rotterdam - Kralingen
Kortekade 14a, 3062GR Rotterdam
Rotterdam – Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam

Dordrecht - Rijndam Revalidatie
Albert Schweitzerplaats 10
3318 AS Dordrecht

Rotterdam-Alexander - Lage Land
Duikerstraat 9, 3067 CG Rotterdam

Gouda - Groene Hart Ziekenhuis
Bluelandweg 10, 2803 HH Gouda

Spijkenisse - Gezondheidscentrum De Akkers
Lenteakker 3, 3206 TB Spijkenisse

Krimpen a/d Lek - Dokter aan de Lek
De Markt 104-106
2931EC Krimpen aan de Lek

Spijkenisse - Spijkenisse Medisch Centrum
Ruwaard van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse

Puttershoek - PodoDynamic
Laning 11 , 3297 TB Puttershoek

Vlaardingen - Marnixflat
Marnixlaan 289a, 3132 PM Vlaardingen

Reeuwijk - Medisch Centrum Reeuwijk
Kaarde 13a, 2811RW Reeuwijk

Zwijndrecht - De Lus
De Lus 12, 3333AX Zwijndrecht

010 - 479 7144

info@wittepoel.nl
WATVOETENWILLEN.NL

SCHOENEN

ORTHOPEDIE

PODOTHERAPIE

facebook.com/wittepoel

WATVOETENWILLEN.NL

PEDICURE

DE ONTWIKKELING VAN DE KINDERVOET
Pasgeboren tot 1 jaar
De platte vorm van de babyvoetjes wordt veroorzaakt door het
dikke vetkussen dat onder de voet aanwezig is. De botten en
spieren zijn nog niet volledig ontwikkeld. Wanneer de voetjes
eenmaal belast gaan worden, staan de voeten vaak eerst ver uit
elkaar in een O-stand om het onzekere voortbewegen
makkelijker te maken.
Vanaf 1,5 jaar
De O-stand zal nu meestal langzaam verminderen. Letterlijk
met vallen en opstaan worden de spieren getraind en wordt het
lopen steeds zekerder.
Tussen 2 en 3 jaar
Nu ontstaat er vaak een X-stand in de benen. De enkels vallen
naar binnen. Dit is, tot op zekere hoogte, normaal. Belangrijkste
uitgangspunt is dat uw kind geen hinder ervaart tijdens het
lopen, spelen en bewegen.
Vanaf 5 jaar
De benen en voeten groeien meer en meer richting een
rechtere stand. De X-stand zal geleidelijk aan
verminderen.
Vanaf 8 jaar
Vanaf deze leeftijd zou de X-stand nagenoeg niet meer
aanwezig moeten zijn.

Over het algemeen is er geen reden om ongerust te zijn als de stand van de kindervoet niet
overeenkomst met wat voor de leeftijd gebruikelijk is. Neem bij twijfel contact met ons op.

TIPS EN ADVIEZEN
Een kindervoet is niet hetzelfde als een kleine volwassen voet. Na de geboorte zijn
nog niet alle botstructuren in de voet aanwezig die een volwassen voet wel hoort
te hebben. Tevens werken de voet- en beenspieren niet optimaal, omdat deze hun
aanhechting missen aan het nog niet volledig ontwikkelde voetskelet. De voetjes
van 1-2 jarigen hebben vaak een platte vorm, doordat er onder de gehele voet
een dik vetkussen zit. In de loop van de eerste levensjaren verdwijnt dit vetkussen
geleidelijk.
Baby’s trappelen en spelen graag met hun voeten, waarbij ook de spieren zich
ontwikkelen. Deze bewegingen mogen niet belemmerd worden door te kleine
schoentjes, te strakke sokjes of te strak ingestopte dekens. Rond het 1e levensjaar
zal het kind overgaan op staan en lopen. Zodra de voet in staat is om het eigen
lichaamsgewricht te dragen zal een kind in principe uit zichzelf gaan staan en lopen.
Als een kind de voeten belast, zien we geleidelijk een verandering in de stand van
de voeten en benen. Eerst staan de voeten ver uit elkaar met de benen in O-stand
en rond het 2e levensjaar kan een X-stand van de benen ontstaan. Meestal gaat dit
tussen het 6e en 7e jaar vanzelf over. Ook hebben kinderen in deze leeftijdsfase nog
vaak platvoeten. Tussen het 6e en 8e levensjaar herstelt de X-stand van de benen
zich en ontwikkelt zich een normale voetboog.
Een paar suggesties om de ontwikkeling van de voeten en benen zo normaal
mogelijk te laten verlopen:
•
Beklem de voeten en benen van de baby niet; strakke sokken en dekens kunnen
een normale groei belemmeren. Zorg ervoor dat de baby de mogelijkheid heeft
om de voeten en benen te bewegen. Hiermee worden de voeten voorbereid op
het lopen en het dragen van het gewricht.
•
Het lopen op blote voeten of sokken helpt de voeten om normaal te groeien
en kracht te ontwikkelen. Wanneer er buitenshuis wordt gelopen is een
lichtgewicht en flexibele schoen van natuurlijk materiaal, belangrijk om de
voeten te beschermen. Zodra het kind langere afstanden gaat lopen moet de
loopzool wat steviger zijn en er moet een stevige hielomsluiting in de schoen
zitten.
•
De kindervoet ontwikkelt zich continu en daardoor komt het voor dat er zeer
regelmatig een groter schoen- en sokmaat nodig is. Laat 1x per 3 maanden de
voeten opmeten in de schoenwinkel.
BEHANDELMOGELIJKHEDEN
Wanneer het kind snel valt of struikelt, klaagt over pijn in de voeten en/of benen
en bij afwijkende schoenslijtage is het verstandig om het staan en lopen te laten
beoordelen door een podotherapeut. Zo nodig zal er schoenadvies of oefeningen
worden voorgeschreven en soms is het nodig om de voeten te ondersteunen
middels op maat gemaakte zolen.

