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Metatarsus varus (éénderde klompvoet)

Behalve dat de gehele voorvoet in adductie staat ten opzichte van de achtervoet,

staat de voorvoet ook nog eens in supinatie (figuur 2.5). Er bestaat een hoog lengte-

gewelf. Ter hoogte van de overgang van de voorvoet naar de achtervoet is een diepe

huidplooi aanwezig (figuur 2.6).

Bij een onbehandelde metatarsus varus ontstaat er een afwijking die imponeert als

een holvoet, waarbij het kind op de laterale voetrand gaat lopen.
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Figuur 2.4: A: metatarsus adductus beiderzijds. De voorvoet staat in adductie. B: bij inspec-

tie van de voetzool zien we geen diepe huidplooien. De voetzool is glad. Als de voorvoet ten

opzichte van de achtervoet in abductie kan worden gebracht (voorbij de stippellijn) dan cor-

rigeert de metatarsus adductus spontaan.

Figuur 2.5: metatarsus varus rechts (éénderde klompvoet). De voorvoet staat in adductie en

supinatie.

Figuur 2.6: metatarsus varus (éénderde klompvoet) beiderzijds van dorsaal gezien. Ter hoog-

te van de overgang van de voorvoet naar de achtervoet is een diepe huidplooi aanwezig (pijl-

tjes) (zie ook het verschil met figuur 2.4.B).
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voet in plantairflexie fraai herstelt, spreekt men van een soepele platvoet. Kinderen

met platvoeten klagen daar in de regel niet over. De ouders of verzorgers denken

daarentegen, dat het een afwijking betreft, waaraan iets gedaan moet worden. De

veel voorkomende soepele platvoet is zelden van betekenis en onnodige behandeling

dient te worden voorkomen.
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Figuur 2.16: A: platvoet. Het lengtegewelf van de linkervoet is verstreken. B: platvoeten. Er

is een valgusstand van de achtervoeten. C: dezelfde voet als in figuur 2.16.A. Bij het zitten

op de schoot, waarbij de ruststand van de voeten in plantairflexie is, corrigeert de voetstand

van een soepele platvoet en wordt het mediale voetgewelf concaaf. D: dezelfde voet als in

figuur 2.16.A. Bij het staan op de tenen (plantairflexie) herstelt de voetstand ingeval van een

soepele platvoet en wordt het mediale voetgewelf concaaf.
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Figuur 3.4: dubbelzijdige O-benen als gevolg van een infantiele vorm van de ziekte van

Blount bij een eeneiige tweeling van drie jaar oud.

Figuur 3.5: A: dubbelzijdige ziekte van Blount (adolescenten vorm). Het betreft hier een

meisje van vijftien jaar, bij wie zich binnen een half jaar genua varum hebben ontwikkeld

op basis van een dubbelzijdige ziekte van Blount. B: voorachterwaartse röntgenopnames van

de knieën van hetzelfde meisje als onder 3.5.A. Er is sprake van een groeistoornis aan de

mediale zijde in het proximale deel van beide tibiae (pijltjes).
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Lichamelijk onderzoek op de leeftijd van drie à vier maanden

In de regel zal de proef van Ortolani en/of Barlow bij een luxeerbare heup de eerste

dagen na de geboorte positief zijn. Hierna kunnen zich drie situaties voordoen:

De bandslapte van het gewrichtskapsel herstelt zich, de heupkop zit in de kom, de

heup ontwikkelt zich normaal. In een aantal gevallen zal er zich, ondanks het feit

dat de heup in de kom zit, een niet geheel optimaal heupgewricht ontwikkelen. De

overdekking van de heupkop door de heupkom is dan niet optimaal en er is spra-
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Aangeboren heupafwijkingen

Figuur 4.3: A: een meisje van drie maanden met een abductiebeperking van de rechterheup

bij een aangeboren heupontwrichting aan de rechterzijde. B: Hetzelfde patiëntje als in figuur

4.3.A. Extra bilplooi aan de rechterzijde. De extra bilplooi is de meest proximaal gelegen

plooi op de rechterbil (rode pijl). C: hetzelfde patiëntje als in figuur 4.3.A. De proef van

Galeazzi. Op de leeftijd van drie maanden is het beenlengteverschil niet zo uitgesproken en

kan gemakkelijk gemist worden.
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Figuur 5.5: A: een jongen van vijf jaar oud. Naar binnen gerichte stand van de patellae en

naar binnen staan van de voeten (“toeing-in”). B: dezelfde patiënt als in figuur 5.5.A. Er is

een versterkte endorotatie van 80° bij gestrekte heup en 90° gebogen knie. Als de rotaties aan

één been worden gemeten stabiliseert de onderzoeker het bekken met de hand. C: dezelfde

patiënt als in figuur 5.5.A met een exorotatie van 20° bij gestrekte heup en 90° gebogen knie.

D: W-positie of televisiezit bij dezelfde patiënt als in figuur 5.5.A.
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Standsafwijkingen van de rug

54°

85°

Figuur 7.5: A: infantiele idiopathische scoliose, zijdelingse verkromming convex naar links.

B: “rib vertebral angle difference” (RVAD). Op de top van de curve wordt de hoek gemeten

tussen de wervelkolom en de rib, zowel aan de linker- als aan de rechterzijde. Indien het ver-

schil meer dan 20° bedraagt, dan is het zeer waarschijnlijk dat we te maken hebben met een

progressieve infantiele idiopathische scoliose. In dit geval 85° - 54° = 31°, derhalve zeer

waarschijnlijk progressief.

Figuur 7.6: een meisje van vijf jaar met een juveniele idiopathische scoliose. De thoracale

curve is convex naar rechts.
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Figuur 8.2: pectus excavatum (trechterborst).

Figuur 8.3: A: vanaf de leeftijd van één jaar kan, met behulp van een romporthese met een

pelotte op het prominerende thoraxgedeelte, een pectus carinatum (kippenborst) worden

behandeld. B: pelotte aan de binnenzijde van de romporthese.
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