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SPORTERS OP DE 
VOET gEVOLgD…

Om tot een adequaat behandelplan of hulp-

middel te komen, maakt sl sports gebruik 

van geavanceerde meetapparatuur. Hier-

mee wordt het looppatroon van de indivi-

duele sporter exact in kaart gebracht. Im-

mers: meten is weten. ‘Intensieve 

samenwerking en kennis delen met de di-

verse disciplines zoals de revalidatiearts, de 

orthopedisch chirurg, de sportarts de fysio-

therapeut, bewegingswetenschapper of po-

dotherapeut zijn daarbij essentieel’, stelt 

Thijs Smeets.

gEAVANCEERD MEETSySTEEM 

Na een uitgebreide intake en anamnese 

worden de eigen sportschoenen van de 

sporter voorzien van dunne inlegzolen met 

speciale druksensoren. Hiermee kan de 

sporter worden gevolgd in zijn gebruikelijke 

looppatroon. De metingen vinden veelal 

plaats gedurende de reguliere trainingen op 

de eigen sport- en trainingslocatie. Mits 

hier veel ruimte is met een ondergrond die 

geschikt is om te rennen, dus zonder vloer-

bedekking. Zo wordt een zo volledig en re-

presentatief mogelijk beeld verkregen. Met 

behulp van een high speed camera wordt 

het looppatroon in twee fasen gefilmd; zo-

wel lopend als rennend, gedurende een van 

te voren vastgestelde periode en afstand. 

Tijdens een dynamische loop- en renfase 

registreert de apparatuur heel precies de 

druk van de voetzool per vierkante centime-

ter. Daarnaast worden ook de standfase en 

staplengte gemeten. Deze drie punten wor-

den vergeleken met een database op basis 

van gemiddelde snelheid, gewicht, schoen-

maat en lengte. 

Sporters krijgen, in hun streven 
naar optimale prestaties, vroeg of 

laat te maken met fysieke klachten. 
Met name bij de sportvormen die 
het bewegingsapparaat belasten. 
‘Een uitgebreide voetdrukmeting 

of gangbeeld-analyse kan voor veel 
sporters het verschil betekenen 
tussen betere prestaties of een 

sportieve loopbaan vol blessures’, 
weet Thijs Smeets, orthopedisch 

schoentechnicus en directeur van 
Smeets Loopcomfort. Dit familie-

bedrijf heeft jarenlange ervaring en 
expertise op het gebied van 

voeten, schoenen en bewegen. 
Met de divisie sl sports vertaalde 
Thijs Smeets al deze kennis naar 

beter bewegen in de sport. 

‘Wij zien hoe tijdens het lopen en rennen de 

druk op de verschillende plaatsen van de 

voet is, beoordelen de staplengte en kijken 

in de video analyse naar het looppatroon en 

de afwikkeling van de voet’, legt Thijs 

Smeets uit. ‘De geavanceerde systemen 

van voetdrukmeting en gangbeeld-analyse, 

geven ons veel aanvullende informatie. Aan 

de hand van deze informatie en met behulp 

van de vertraagd afgespeelde beelden, be-

oordelen we vervolgens het looppatroon en 

kunnen we zien of dit afwijkingen vertoont. 

De metingen worden geanalyseerd door de 

orthopedisch technicus, samen met een 

bewegingswetenschapper en/of sport-fy-

siotherapeut. Op basis van alle geregis-

treerde feiten werken we gezamenlijk aan 

het behandelplan van de sporter. Zo’n be-

handeling kan bestaan uit bijvoorbeeld 

sportfysiotherapie, maar ook uit hulpmid-

delen zoals orthesen op maat, sportschoen-

aanpassing, sportsteunzolen of com-

pressiekousen. De orthopedisch technicus 

zal op basis van de analyse een advies op 

maat opstellen ter verlichting en voorko-

ming van de klachten van de sporter.’ 

Oplossing op maat 

Een goed voorbeeld hiervan is Eric, een jon-

geman van 28 jaar. Hij werd door de ortho-

pedisch chirurg naar Smeets doorverwezen 

met voet- en heupklachten. Eric is diabeet 

en gebruikt insuline. ‘Tijdens ons intakege-

sprek constateerden we een klein ulcus ter 

hoogte van mtp 1. Dit wondje wilde maar 

niet genezen. Eric had een holvoet met een 

diepliggend mtp 1. Bij ons verdere onder-

zoek, samen met de fysiotherapeut bleek 

hij ook een bewegingsbeperking in zijn 

rechtervoet en -heup te hebben. Na de vast-

stelling van zijn totale statiek lieten we Eric 

eerst lopen en vervolgens rennen op een in-

door sprintbaan. Hierbij viel al meteen op 

dat de jongeman in beide gevallen een ex-

treem kleine stap maakte. Het voetdruk-
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meetsysteem bevestigde onze visuele be-

vindingen. De bewegingsbeperkingen in 

zijn heup en voet zorgden ervoor dat de 

standfase van zijn rechtervoet veel korter 

was dan de fase aan de linkerzijde. Hij 

kwam hierdoor ook veel sneller tot verzu-

ring. Eric verbruikte immers veel meer 

kracht en energie om zijn afstand tijdens 

het lopen te volbrengen. Samen met de fy-

siotherapeut en orthopedisch schoentech-

nicus hebben we een behandeltraject uitge-

werkt. Met fysiotherapie zou geprobeerd 

worden om eerst meer mobiliteit in de voet 

en heup te krijgen. In de heup lukte dat, de 

voet bleef een probleem. In dorsaal kregen 

we die met veel pijn en moeite in 0 graden.’ 

‘Daarom besloten we Eric’s hardloop-

schoen aan te passen op twee gebieden. 

Door er een extra afwikkeling onder te zet-

ten, kan Eric nu zijn voet iets eerder gaan 

afwikkelen. Dit betekent voor hem al een 

verlichting. De tweede aanpassing bestaat 

uit een inlay waarbij we de eerste straal 

(mtp 1) volledig ondersteunen. In de bin-

nenzool zit een uitsparing ter hoogte van 

mtp 1, waardoor het gewricht volledig vrij 

ligt. Na acht weken lopen op zijn aangepas-

te schoenen, in combinatie met fysiothera-

pie, is Eric’s paslengte aanzienlijk vergroot. 

De standfase van zijn rechtervoet is even-

eens duidelijk verbeterd. Hij kan daardoor 

langer lopen eer er verzuring optreedt. Ook 

met het ulcus gaat het beduidend beter. 

Door de samenwerking van de fysiothera-

peut en de orthopedisch schoentechnicus 

kan Eric voortaan lekker blijven hardlopen.’

VOETbAL

Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) in Ne-

derland breiden hun medische en zorggere-

lateerde netwerken uit om uitval van de spe-

lers te voorkomen en dus onnodige kosten 

te besparen. De medische en zorggerelateer-

de database van de spelersgroep wordt 

steeds uitgebreider en professioneler. Sl 

sports draagt inmiddels structureel haar 

steentje bij aan deze professionalisering. 

Bij een transfer worden spelers meestal 
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‘De geavanceerde systemen van 
voetdrukmeting en gangbeeld-analyse, 
geven ons veel aanvullende informatie.'
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Of je nu orthopedisch instrumentmaker, maatschoen-

maker, orgelbouwer of zadelmaker bent... Je bent hoe 

dan ook kritisch in de keuze van je leer. Want daar 

waar de kwaliteit te wensen overlaat, loop je het 

risico dat je ambachtelijk vakmanschap volledig teniet 

wordt gedaan. Bij Van Oosterum Leder begrijpen we 

dat al sinds 1929. 

 En dat merk je zodra je met onze leermeesters 

Ger van Wanrooij en Peter Wolfs rondloopt langs het 

grootste leerassortiment van Nederland. Zij vertellen 

je graag álles over de meest uiteenlopende leersoor-

ten en hun specifi eke eigenschappen. En laten je zien 

waar je op moet letten. 

 Elk vel leder dat je in ons magazijn aantreft, 

wordt door hen persoonlijk aan een uiterst strenge 

controle onderworpen. Wij staan er dan ook voor 

garant dat je altijd van de beste, constante kwaliteit 

bent verzekerd.

Meer informatie? Kijk op: 
www.oosterumleder.nl • info@oosterumleder.nl • Telefoon +31 162 522 580
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Ongeacht of het om recreatiesport van 

amateurs, wedstrijdsport of topsport gaat. 

Met onze innovatieve meetmethode kun-

nen we vaak de oorzaak van bepaalde bles-

sures of problemen van sporters achterha-

len. Bovendien kunnen we voor een 

oplossing op maat zorgen, zodat iedereen 

op zijn of haar best mogelijke manier kan 

sporten. Sl sports is er voor volwassenen 

en kinderen, maar ook voor zieken en ge-

handicapten die willen sporten en bewe-

gen. Met ruim honderd jaar ervaring op het 

gebied van voeten en schoenen, ons enor-

me netwerk en onze geavanceerde appara-

tuur, maken we het verschil en onderschei-

den we ons met ons totaalpakket. Zo 

kunnen we een betekenisvolle en duurzame 

bijdrage leveren met de best mogelijke be-

wegingsoplossingen.’ 

vooraf medisch onderzocht. Diverse BVO’s 

laten sl sports hierbij het looppatroon, de 

voetstand, de voetverzorging en de totale 

statiek met betrekking tot de onderste ex-

tremiteiten van de speler in kaart brengen. 

Een afwijkend looppatroon en/of een 

standafwijking wordt besproken met de 

medische staf van de BVO. Vervolgens 

wordt het blessureverleden bestudeerd om 

te onderzoeken of er een relatie bestaat tus-

sen de bevindingen en de blessures. Hier-

op kan dan doelgericht een preventief per-

soonlijk behandelplan en/of hulpmiddel 

wordt ingezet.

Verantwoord sporten en gezond bewegen 

‘Mensen helpen om in alle vrijheid te bewe-

gen en te sporten, dat is onze missie’, ver-

telt Thijs Smeets. Het bevorderen van een 

gezonde(re) leefstijl is een hot item in de 

zorg. Daar hoort ook bewegen en sport bij. 

Bepaalde fysieke klachten die daarbij optreden, 

kunnen opgelost worden via onze methode. 


