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Voetzorg voor ouderen  
Vooruitdenken om iedereen mobiel te houden 
 

Onder leiding van dagvoorzitters Kirsten Veenstra en Mischa Nagel vond op 5 november het ProVoet 
congres Voetzorg voor ouderen plaats. De subtitel Vooruitdenken om iedereen mobiel te houden is 
terecht gekozen. Veroudering van de voet is een natuurlijk proces. Maar wel is onderzoek nodig om 
tot gericht beleid te komen dat voorkomt dat die veroudering tot klachten leidt. Op dit moment 
bestaat hier in de gezondheidszorg onvoldoende aandacht voor.   

Wat is ouder worden eigenlijk?  
Karlien Bongers (specialist integrated medicine, niet praktiserend chirurg en bestuurslid van ProVoet) 
gaf in haar openingslezing antwoord op deze vraag. “Alles desintegreert, dat is een natuurwet”, 
vertelde ze. “In Nederland worden we met zijn allen ouder, maar we leven langer met een 
chronische ziekte. We krijgen zelfs op steeds jongere leeftijd een chronische ziekte”.  

Dit is niet overal zo. Op de wereld bestaan een aantal blue zones waar mensen langer leven. 
Kernelementen die dit verklaren, zijn zingeving, natuurlijk bewegen en gezond eten. Het draagt ertoe 
bij dat cellen in staat blijven zich te delen, wat verjonging mogelijk maakt. Pas als die niet meer lukt, 
worden cellen zombiecellen. Die reageren niet meer op celsignaalstoffen en kunnen dus niet meer 
delen. Ze scheiden cytokinen uit wat leidt tot laaggradige ontsteking. Welvaartsziekten, die buiten de 
blue zones veel voorkomen., zijn geassocieerd met oxidatieve stress, een chronische 
ontstekingsreactie van de cellen. Een belangrijk element van deze oxidatieve stress is eenzaamheid, 
wat een groot probleem is bij ouderen. Het risico hierop is groter als sprake is van een chronische 
ziekte. Dan is het risico op chronische ontstekingsverschijnselen en virusinfecties extra groot.  

Maar, stelde Bongers nuchter, stress hoort bij het leven. “Verouderen dus ook”, zei ze. “Het is een 
natuurlijk proces. De effecten van chronische stress zijn wel reversibel. Beweging speelt hierbij een 
belangrijke rol. Ook matige beweging is een krachtige therapeutische interventie. Een belangrijke 
taak voor iedereen die met voetzorg te maken heeft dus: motiveer mensen om te bewegen.”  

Het is tijd dat er meer aandacht komt voor voetproblemen bij ouderen 
Dat stelde Mischa Nagel (Voetzorg+). Een gesprek hierover met hoogleraar implementatie van 
processen in de ouderenzorg Hein van Hout, leidde bij hem tot de reactie: ‘Voetproblemen bij 
ouderen, dat komt toch niet zo heel vaak voor?’. Toen Van Hout echter vervolgens zijn eigen 
database ging onderzoeken, bracht hem dit tot het inzicht dat het anders is: ‘Bijzonder dat er zo 
weinig aandacht voor is’, concludeerde hij daarop. Voerzorg+ pakt daarom de handschoen op. Het 
neemt het initiatief tot een wetenschappelijke studie naar voetproblematiek bij ouderen. “Pas al je 
de data hebt en weten waar de problemen liggen, kun je het beleid veranderen en zorgen dat 
voetzorg voor ouderen een vast plaats in de zorg krijgt” zei Nagel. “Dat is nu helaas nog niet zo, maar 
ik ben overtuigd van de noodzaak. De aanname is een verandering in het aanzien van voetzorg te 
kunnen bewerkstelligen.” 

De cijfers ondersteunen de noodzaak die Nagel zegt te voelen. 285 mensen van boven de zestig 
komen per dag met een valincident op de eerste hulp. Dat is elke vijf minuten. Valincidenten vormen 
de hoogste zorgkosten en brengen daarnaast veel fysiek en mentaal leiden met zich mee. Een 
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significante oorzaak van valincidenten zijn voetafwijkingen, in wetenschappelijke publicaties wel 
genoemd tot veertig procent. “Gespecialiseerde voetzorg bij ouderen moet in staat zijn om een groot 
deel van deze problemen in een vroeg stadium te herkennen en dan is veel nog redelijk makkelijk op 
te lossen”, zei Nagel. “Doe je er niets aan dan wordt het een andere zaak en zijn de consequenties 
een sterke afname van mobiliteit en een directe afslag naar de eenzaamheid. Ook andere 
voetproblemen bij ouderen verlagen de kwaliteit van leven ingrijpend. Voetzorg voor ouderen zou 
een integraal onderdeel moeten zijn van de hervormde ouderenzorg en dat is het niet ook niet in de 
nieuwste plannen. Om beleid te laten aanpassen of te beïnvloeden, is data nodig als basis om tot 
wetenschappelijk onderbouwde conclusies te kunnen komen. Dan is er een onderbouwing voor de 
aanname dat er inderdaad veel te halen valt als voetzorg voor ouderen goed gestructureerd geregeld 
is en gefaciliteerd. Daar zijn we nog lang niet en dat willen we veranderen.” 

Voorzitter van de stuurgroep die het onderzoek ter hand gaat nemen is Nagel. Leden zijn Marike van 
Leeden (universitair hoofddocent Amsterdam UMC en Read), Hein van Hout (onderzoeksgroep 
huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC), Kirsten Veenstra (orthopedisch chirurg St Maartenskliniek 
Nijmegen), Debby Gerritsen (hoogleraar welbevinden in de langdurige zorg Radboudumc) en de 
hierboven al genoemde Karlien Bongers. 

Valincidenten 
Danique van Gulick (podotherapeut en klinisch epidemioloog) belichtte de relatie tussen de oudere 
voet en valincidenten. “Elke vijf minuten komt een 65-plusser op de spoedeisende hulp vanwege een 
val”, vertelde zij. “Dagelijks overlijden veertien mensen aan een val. Ouderen komen door een val 
vaak in een neerwaartse spiraal, waardoor ze afhankelijk worden van zorg.”  

Valpreventie is altijd effectief, stelde ze. Ze noemde valincidenten bij ouderen ‘de epidemie waar je 
niemand over hoort’ en stelde dat valpreventie meer aandacht verdient als speerpunt van publieke 
gezondheidszorg bij een oudere populatie. Een valincident heeft een enorme impact op de 
zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen blijven wonen en de kwaliteit van leven. De 
dubbele vergrijzing speelt een belangrijke rol in het feit dat het aantal valincidenten blijft stijgen. Dit 
zorgt voor een enorme druk op de zorgkosten. Ze vertelde: “Voetproblemen dragen in belangrijke 
mate bij aan het ontstaan van valincidenten. Voetproblemen kunnen namelijk het evenwicht, het 
functioneel vermogen en het looppatroon veranderen.” Ze verwees naar wetenschappelijke 
onderzoeken die aantonen dat dit al heel lang bekend is. Het is daarom belangrijk te identificeren 
welke mensen een verhoogd valrisico hebben, met behulp van het valrisico inschatting instrument. 
Kernelementen in de valrisico-inschatting in de podotherapiepraktijk zijn valrisico, onzekerheid over 
staan en lopen, loopsnelheid en de spierkracht van de digiti. Dit laatste kan worden gemeten met de 
paper grip test. Dit is een test door de podotherapeut om de kracht van de plantairflexoren van de 
digiti te testen. Blijkt de kans op vallen dertig procent of hoger, dan is verder onderzoek nodig. 
Hierbij kan dan worden gekeken naar eeltknobbels, teenafwijkingen, ingegroeide nagels, blaren, 
zweren, amputatie van een of meer tenen, verminderd gevoel in de voeten, voetpijn, beweging in 
het enkelgewricht en de spierkracht in de tenen. Ook de risicofactoren van de schoenen moeten 
worden beoordeeld, en de omgevingsfactoren. Andere voetprofessionals hebben ook een rol en 
kunnen eventueel verwijzen naar de podotherapeut als er voetproblemen zijn.  

Afhankelijk van de geïdentificeerde risicofactoren kan de patiënt worden verwezen naar de huisarts, 
fysiotherapeut of ergotherapeut, een beweegprogramma voorgeschreven krijgen of in aanmerking 
komen voor een bewezen effectieve podotherapeutische interventie.  
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Kirsten Veenstra 
Kirsten Veenstra kwam tijdens de dag drie keer aan het woord. Haar eerste bijdrage ging over de 
oudere voet in de spreekkamer van de chirurg. Ze hanteerde hierbij het uitgangspunt samen 
beslissen en besprak de casus van een zestigjarige man met slijtage van de enkel. Er zijn drie fasen 
van samen beslissen, vertelde ze: u hebt een keuze, het bespreken van de keuzes en het nagaan 
welke van die keuzes het best past bij de individuele patiënt. Consultkaarten kunnen hierbij 
behulpzaam zijn, om deze drie fasen met de patiënt te bespreken. “De meerwaarde van samen dit 
proces doorlopen, is toename van kennis bij de patiënt en het creëren van realistische 
verwachtingen, betrokkenheid en empowerment bij de patiënt. Over de vraag of het betere kwaliteit 
van leven, zorg en behandeluitkomsten geeft en kostenreductie, is nog niet zoveel te zeggen”, zei 
Veenstra.  

Communicatietrainingen kunnen de behandelaar helpen om gericht het samen beslissen gesprek 
met de patiënt te voeren. Laaggeletterdheid is een belangrijk aspect bij het proces. De patiënt reële 
opties geven eveneens, bijvoorbeeld over het vastzetten van de enkel of het plaatsen van een 
enkelprothese.  

In haar tweede bijdrage ging Veenstra in op het onderwerp midvoetartrose, “omdat we het daar 
helemaal niet vaak over hebben”. Het gaat hierbij over tarsometatarsale 1 t/m 5. De meeste 
artroseklachten spelen zich af bij 1, 2 en 3 want dat zijn rigide gewrichten die vastzitten in de 
ligamenten. Het veroorzaakt pijn en drukklachten. Vaak is ook sprake van een al langer bestaande 
knikplatvoet. Soms is er alleen harde zwelling op de voetrug, of klachten na een breuk met 
gescheurde banden in de lijn van Lisfranc. De klachten wisselen maar zijn belasting afhankelijk. “Aan 
steunzolen is vaak al gedacht maar aan de schoenen niet”, vertelde Veenstra. “De klachten zijn heel 
vermoeiend en zorgen voor onveilig lopen want je zakt steeds door je voet heen. Je ziet het vaak als 
de metastarsale 1 kort is ten opzichte van 2, 3 en 4. Een staande foto kan dit zichtbaar maken.”  

Na traumatisch letsel kan trauma ontstaan tussen het eerste en tweede middenvoetsbeentje. Dan 
ontstaat een instabiele voet. Als de voet nog soepel is, volstaat ondersteuning van de middenvoet 
met een steunzool. Wordt gekozen voor een operatie, dan heeft die alleen betrekking op het eerste, 
tweede en derde gewrichtje. Hierbij hoort ook repositie van de midvoet in de juiste stand., gefixeerd 
met schroeven. “Het blijft dan een kwetsbare voet dus gepast schoeisel blijft essentieel”, zei 
Veenstra. “Complicaties zijn wondgenezingsstoornissen, niet helemaal goede positie, niet 
aaneengroeien. Een late complicatie ontstaat als de drukverdeling in de voorvoet niet helemaal gelijk 
is. De schroeven en platen weer verwijderen is vaak onnodig en betekent weer een ingreep. Het 
gebeurt dus alleen nog als de patiënt er hinder van heeft.  

De derde bijdrage van Veenstra ging over de stressfractuur. Het klassiek klinisch beeld hierbij is een 
pijnlijke rode voet zonder oorzaak. Vaak is sprake van zwelling en van toename van pijn bij belasten. 
Trauma ontbreekt, antibiotica helpt niet. Wordt een foto gemaakt, dan is daarop in veel gevallen 
niets te zien. Maar een paar weken later is kalkafzetting rond het bot te zien. Na een half jaar heeft 
dit zich weer geremodelleerd.  

De oorzaak is veelal een disbalans tussen de belasting die voet en enkel aankunnen versus die ze 
krijgen. Vaak is het ongelijke drukverdeling over het oppervlak. Dit kan bijvoorbeeld optreden bij een 
scheve beenas, maar ook bij een scheve enkel met een stressfractuur op de fibula. Soms is de 
belasting normaal maar is de anatomie niet optimaal, bijvoorbeeld na chirurgie. In een enkel geval is 
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er een normale anatomie, maar is sprake van een te grote of te lange belasting, bijvoorbeeld bij 
soldaten na een mars. Of het bot zelf is niet sterk. Dit is te zien bij de ouder wordende voet, door 
osteoporose. De behandeling is meestal conservatief, als geen sprake is van een standafwijking. Na 
zes weken is doorgaans sprake van consolidatie. “Het is zaak wel altijd te controleren of er een 
aanwijsbare oorzaak is en een DEXA-scan te doen als het om iemand boven de vijftig gaat die een 
botbreuk heeft gehad”, zei Veenstra. “Is sprake van een onbegrepen pijnlijke voet of onderbeen met 
zwelling en toename van pijn bij belasten, denk dan aan een stressfractuur en adviseer een bezoek 
aan de huisarts.” 

Reumatische klachten 
Elleke Huibrechts (docent Fontis Hogeschool en als onderzoeker verbonden aan het eerste lectoraat 
podotherapie van Saxion) sprak over reumatische klachten bij de oudere voet. Ze besprak de 
resultaten van haar onderzoek aan de hand van casuïstiek en stelde vast dat de reumavoet nog 
steeds een ondergeschoven kindje is. “Niet onlogisch want reuma is een ziektebeeld waar veel 
onderzoek bij komt kijken”, zei ze. “Daarom is er een rol voor alle voetzorgprofessionals, want 
reumatologen en podotherapeuten zien de voetproblemen lang niet altijd.”  

Resultaten uit Nederlands onderzoek zijn er pas sinds 2006, maar duidelijk is dat reumatische 
klachten bij de oudere voet vaak voorkomen. Negentig procent van de patiënten met reumatoïde 
artritis ontwikkelt ergens in het proces voetklachten. Maar de komen ook voor bij jicht, SpA en OA. 
Voetzorg is op dit gebied complex omdat er veel disciplines bij betrokken zijn. De klachten zijn heel 
gevarieerd. Er is pijn en beperking bij het functioneren. En in de podotherapie worden patiënten niet 
uniform behandeld. Er zijn verschillende leeftijdspieken voor het ontwikkelen van reumatische 
voetklachten. Voor RA is dit 55 jaar. Voor SpA 20-40 jaar, Jicht 65 jaar en OA 75 jaar.  Veertig procent 
van de patiënten die in remissie verklaard worden na behandeling, hebben toch nog 
ontstekingsverschijnselen in de voet. De klachten worden dus niet goed behandeld. Een belangrijke 
stap is dan ook dat in 2017 multidisciplinaire aanbevelingen zijn ontwikkeld.  

Huibrechts zelf heeft een indicatiematrix ontwikkeld met de vier aandoeningen en diagnostische 
categorieën reumatoïde artritis, jicht, SpA en OA. De voetklachten bij mensen met RA zijn hierin in te 
delen: ontstekingsactiviteit, afwijkende vorm, dermatologische afwijkingen of perifere 
neurovasculaire afwijkingen. “Vaak zien we inadequaat schoeisel en ook patiënten die andere 
verwachtingen hebben van de behandeling: zooltje in schoen of eelt verwijderen en het is klaar”, zei 
ze. “Nee dus.”  

Veranderingen ouder wordende voet 
De meest uitgebreide bijdrage, over de vraag wat er verandert aan de ouder wordende nagel, kwam 
van prof.dr Eckart Haneke (dermatoloog en autoriteit op het gebied van nagelgezondheid). “Veel 
artsen beschouwen de nagel als een complex orgaan”, vertelde hij. “De meeste docenten in de 
opleiding geneeskunde hebben er geen verstand van. Bovendien was er heel lang geen medische 
behandeling voor nagelproblemen. Oudere mensen, vooral als ze obees zijn, kunnen hun eigen 
nagels niet aanraken en dus niet verzorgen. Tot pakweg veertig jaar geleden was er geen 
behandeling voor schimmelnagel infecties. Daarom was er ook nauwelijks belangstelling voor het 
onderwerp.”  

Dit moet anders benadrukte Haneke, want hoe ouder iemand is, hoe belangrijker de nagels zijn. 
“Mobiliteit is een extreem belangrijke factor om veroudering tegen te gaan”, zei hij. “Bij afwijkingen 
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van de nagels kun je geen normaal schoeisel aan en kun je dus ook niet goed lopen. Ouderen mobiel 
houden is enorm belangrijk. Met het ouder worden gaat de nagel langzamer groeien. Dit komt door 
verminderde bloedtoevoer en verminderde fysieke activiteit. Meer fysieke activiteit is niet voor 
iedereen even makkelijk te doen. Toediening van biocine, zink of ijzer zijn alternatieven. Roken heeft 
ook een nadelige invloed op de nagelgroei. Teennagels worden dikker als ze ouder worden. Tragere 
nagelgroei leidt tot grotere nagelplaatcellen en onycholyse. Dit is zichtbaar in wat het yellow nail 
syndrome wordt genoemd. Het is belangrijk om het contact met water en ander vocht te beperken. 
Tragere nagelgroei worden langer blootgesteld aan schadelijke fysische en chemische invloeden. Dit 
is te verbeteren door dagelijks nagelolie aan te brengen. Voor veel veranderingen die zich bij 
veroudering van de nagels voltrekken, geldt dat het polijsten van de nagels en er lak op aanbrengen 
het cosmetisch aspect kan verbeteren. Bij broosheid kan bovendien acryllijm worden toegepast. 
Vitamines, antioxidanten en hormonen zijn niet effectief in de behandeling van nagelveroudering. 
Essentiële elementen en aminozuren evenmin. Silica en fluoride ook niet. De rol van biotine is 
onduidelijk. Goede nagelverzorging is essentieel.” 

De kern: goede voorlichting is dus essentieel. Verouderende nagels kunnen immers voor diverse 
problemen zorgen, en Haneke besprak die uitvoering. Om te beginnen nagelpsoriasis. “Het is lastig te 
behandelen en wat het bij ouderen extra lastig maakt, is dat ze niet systemisch kunnen worden 
behandeld omdat ze al andere medicijnen gebruiken”, vertelde hij. “Het kan tot onycholyse leiden, 
waarmee vuil onder de nagelplaat kan komen. Harde instrumenten gebruiken voor reiniging 
verergert de situatie dan alleen maar.”  

Bij ijzertekort kunnen mensen platte nagels ontwikkelen en in tweede instantie koilonychia. 
IJzersubstitutie kan helpen, in combinatie met zink of biotine.  

Er zijn ook dystrofieën zonder aanwijsbare oorzaken, dit is bij ouderen niet ongewoon. Verbetering 
van de mobiliteit van de patiënt is een belangrijk advies. Bij het yellow nail syndrome past een 
langdurige antibioticabehandeling. Vaak heeft het te maken met chronische infectie van de bovenste 
luchtwegen.  

Onychomycose vraagt altijd om een nauwkeurige bepaling van de soort schimmel. Behandel de 
patiënt, niet alleen de onychomycose, luidde Haneke’s devies. Het is zeker bij oudere patiënten 
moeilijk te behandelen. Multimorbiditeit en gebruik van geneesmiddelen die de behandeling kunnen 
beïnvloeden moet worden uitgesloten. De nagel chirurgisch uittrekken is traumatisch voor de 
nagelunit en dient dus ten sterkste te worden afgeraden.  

Chronische paronychia komt ook voor bij ouderen. Het kan worden veroorzaakt door een 
contactallergie, een schimmelinfectie of een bacteriële infectie. Chronische pseudomonas paronychia 
leidt tot groene nagels. Immuunsuppressie speelt een rol in het ontstaan ervan. Een speciaal type is 
de ingegroeide nagel. Het is hierbij zaak een tumor uit te sluiten.  

Overkromming is een ander facet dat kan optreden bij de verouderende teennagel. Het kan tot 
voetvervorming leiden. In milde gevallen is chirurgische correctie mogelijk.  

Onychogrypose ontstaat door een combinatie van pathologieën. Behandeling is een verbetering van 
de algehele gezondheidstoestand van de patiënt. Vaak is verwijdering van de nagel noodzakelijk.  
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Foute biomechanica van de voeten kan leiden tot onychoclavus. Meestal is dit erg pijnlijk. Correctie 
van schoeisel en verzachting van de nagelplaat kunnen de pijn verzachten. De rotatie van de tenen 
leent zich veelal niet voor operatie.  

Waarschijnlijk is agnus de meest voorkomende nagelafwijking: asymmetrisch gait nail unit syndroom. 
Vaak verkeerd gediagnosticeerd als een schimmelinfectie. Veelal heeft de patiënt ook een schuine 
heup of zelfs scoliose.   

Tot slot 
In haar slotwoord benadrukte Bongers terecht: “Hier leer je echt wat.” Het was een opmerking met 
een dubbele lading. Hij maakte niet alleen duidelijk wat de waarde is van dit congres. Hij 
onderstreepte ook hoeveel kennisontwikkeling op het gebied van de ouder wordende voet nog 
mogelijk – en zelfs noodzakelijk – is. De hoeveelheid problemen die bij de ouder wordende voet 
kunnen ontstaan is enorm, daarover liet Haneke geen misverstand bestaan. Hij en ook de andere 
sprekers benadrukten bovendien hoezeer die problemen invloed kunnen hebben op de kwaliteit van 
leven van patiënten, en hoezeer gezonde voeding en beweging een hoofdrol spelen in het ontstaan 
van die problemen. Tegelijkertijd maakten de diverse lezingen ook duidelijk hoeveel kennis over de 
ouder wordende voet en de problemen die daarbij kunnen ontstaan nog ontbreekt. De 
gezondheidszorg heeft hier te weinig aandacht voor. Het voorgenomen onderzoek door ProVoet+ 
kan een belangrijke rol gaan spelen om hierin structureel verandering te brengen.  

 


