DE
KINDERVOET
IN BALANS

Effectief
In de praktijk is gebleken dat het
corrigeren van de voet d.m.v. een
zooltherapie en het geven van oefentherapie veel baat heeft bij kinderen
die in deze doelgroep vallen.
Daarom hebben Praktijk voor oefentherapie Cesar Best-Oirschot en Podotherapie Brons een combinatietherapie
ontwikkeld, die erop gericht is de
kinderen gelijktijdig te behandelen.
In het aanlooptraject van twee jaar
is gebleken dat deze methode snel
en doeltreffend werkt.
Wanneer u na het lezen van deze folder
geïnteresseerd bent in de combinatietherapie ‘de kindervoet in balans’,
dan kunt u contact opnemen met:
Podotherapie Brons
Telefoonnummer: 0499-393352
Praktijk Oefentherapie Cesar
Telefoonnummer: 0499-396979

Praktijk voor Oefentherapie
Cesar Best-Oirschot
Jacob van Ruysdaelstraat 1
5684 ER Best T 0499-396979
E info@oefentherapiecesarbest.nl

Podotherapie Brons
Bosseweg 7d 5682 BA Best T 0499-393352
E info@podotherapiebrons.nl

“De kindervoet in balans” is een product
van Arcus. Arcus is een paramedisch
samenwerkingsverband in Best, dat
kwalitatief hoogwaardige zorg aanbiedt
en ontwikkelt. Door verschillende
therapieën te combineren, krijgt u de
precieze zorg die nodig is om uw probleem
op te lossen. Daarbij maken we gebruik
van elkaars kennis en mogelijkheden.
De leden van Arcus:
Ergotherapie Best-Oirschot, Podotherapie
Brons, Oefentherapie Cesar Best-Oirschot,
Fysio- en Manuele therapie Meesters.
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De combinatietherapie ‘de kindervoet in balans’
wordt gegeven door Podotherapie Brons en
Praktijk Oefentherapie Cesar Best-Oirschot.

Je ziet een kind en je denkt : “Wat zie ik toch aan
zijn manier van lopen?” Herkent u dit? Het kan zijn
dat uw kind staat met doorgezakte voeten en niet
genoeg spierkracht heeft.
• Heeft het kind een doorgezakte voet?
• Staan de knieën naar binnen gedraaid?
• Slijten de schoenen af aan de binnenkant
van de zool?
• Zijn er problemen met het evenwicht?
• Klaagt het kind over vermoeidheid of pijn in
voeten en/of benen?
• Gaat het rennen of springen onhandig?
De podotherapeut en de oefentherapeut Cesar
werken samen om de functie en stand van de
voet van het kind te verbeteren.

Doel

De behandeling bestaat uit:

De kindervoet wordt d.m.v. een oefentraject en
een zooltherapie stabieler en sterker. Het kind
kan daardoor weer klachtenvrij bewegen.

Podotherapie:
• Onderzoek bestaat uit:
voetscans, metingen en testen, gericht op
spierkracht en de mate van doorzakken van
de voet. Verder wordt er een uitgebreide
analyse van het looppatroon uitgevoerd.
• Afhankelijk van dit resultaat wordt een
zooltherapie opgesteld. Deze therapie is
gericht op correctie van de voetstand en
stimulering van de spierkracht.
Oefentherapie Cesar:
• Onderzoek bestaat uit:
de analyse van de voet, testen van de
spierkracht van de voeten en benen, testen
van de balans, algemene lichaamshouding.
• Oefentherapie gericht op verbetering van
spierkracht en balans.
Tijdens het therapietraject hebben beide praktijken regelmatig contact met elkaar over de
voortgang en zij rapporteren dit ook gezamenlijk aan de verwijzend arts.
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en lage spiertonus bij kinderen
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Anamnese met ouders:
• Kind loopt en beweegt onhandig.
• Kind valt/struikelt regelmatig.
• Kind ‘zakt’ erg door met voeten/enkels.
Inspectie:
• Schoenslijtage mediale zijde.
• Forse calcaneo/mediotarsus valgus.
• Overpronatie tijdens het lopen.
Testen:
• Kind kan geen 10 seconden op één
been staan op blote voeten.
• Kind kan niet ‘verend’ springen op
twee benen.
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Er is sprake van een indicatie als uit elke
groep minimaal één item positief is.
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Deze kinderen komen in aanmerking voor
de combinatietherapie Oefentherapie Cesar/
Podotherapie en kunnen doorverwezen
worden naar beide praktijken.
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