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Pedicure Anne-Marie Kouters laat zien hoe de voetbalvoet beschermd kan worden

Een zaalvoetballer
met voetproblemen
Zaalvoetballer en keeper Marco Zwanenburg (47) loopt letsel op aan zijn rechter wreef. Ook maakt een
gevoelige plantaire peesplaat links het sporten soms minder prettig. Pedicure Anne-Marie Kouters
demonstreert hoe ze deze voet voor aanvang van een voetbaltraining of -wedstrijd met vilt beschermt.
Daarnaast toont ze haar aanpak van schubachtige eelt onder de voeten.
Tekst en foto’s Ellen van Kruining, vakjournalist
Meewerkend pedicure met certificaat cursus Sport & Voetzorg: Anne-Marie Kouters

D

e voetbal landt met een
harde klap op de wreef van
Marco’s rechtervoet. Direct
klapt zijn voet volledig
door naar plantair. De volgende ochtend is de wreef nog steeds
pijnlijk, daarom consulteert hij toch maar
even zijn huisarts. Marco kan zijn voet
goed belasten, er is geen bloeduitstorting
zichtbaar, en de huid op de voet is niet
gezwollen. Er is geen sprake van een
(stress)fractuur. De huisarts vermoedt dat
er sprake is van kneuzing van de weke

delen. Hij adviseert Marco om voorlopig
rustig aan te doen tot de pijn gezakt is. Ze
spreken af om even af te wachten of spontaan verbetering optreedt.
Inderdaad helpt de tijdelijke rust. Toch
blijft Marco’s wreef gevoelig tijdens het
keepen. Hij wil de pijnlijke plek graag
beschermen tijdens het sporten, want de
kans is groot dat er opnieuw een voetbal
op zijn wreef belandt. Hij vraagt aan zijn
pedicure Anne-Marie Kouters of zij hier
misschien een adequate oplossing voor
heeft.

Hoe beweeglijk zijn de
middenvoetsbeentjes?
Bij het transleren moet het vijfde middenvoetsbeentje normaliter goed
beweegbaar zijn. Dat is noodzakelijk voor voldoende schokdemping
tijdens de afwikkeling. Het tweede middenvoetsbeentje moet juist
nauwelijks bewegen voor voldoende stabiliteit van de voet tijdens
het afwikkelen.

Transleren
Om een goed beeld te krijgen van de
klacht, voert Anne-Marie eerst een anamnese, inspectie en voetonderzoek uit. Ze
laat Marco aanwijzen waar de gevoelige
plek op de wreef precies zit (foto 1).
Transleren maakt deel uit van het voetonderzoek (foto 2). Wat houdt dat in?
“Transleren staat voor het bewegen van
de middenvoetsbeentjes ten opzichte van
elkaar, uiteraard zonder ook maar iets te
forceren”, legt Anne-Marie uit. “Zo krijg ik
een indruk van de beweeglijkheid van de
voetbotjes (zie kader links). Het bepaalt
mede of ik een cliënt naar de huisarts
moet doorsturen of niet. Met het transleren kan ik tevens nauwkeuriger gevoelige
locaties opsporen. Dat is nodig om het vilt
straks correct aan te leggen. Ik leerde
deze techniek tijdens de cursus Sport &
Voetzorg. Bij Marco voelt het weefsel van
de rechtervoet stug aan.”

Schubachtig eelt
Plantair komen bij beide voeten horizontale kloven aan de laterale zijde voor. Ze
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Zaalvoetballer met problemen
1 Cliënt wijst aan waar de gevoelige plek op de wreef precies zit.
2 Transleren maakt deel uit van het voetonderzoek.
3 Met voorzichtige, scheppende bewegingen freest de pedicure de eeltschubben
van mediaal naar lateraal stukje bij beetje met de trepaanfrees weg.
4 Ze meet eerst globaal hoeveel vilt ze nodig heeft.
5 Ze schalmt het vilt af om een geleidelijke overgang tussen het vilt en de huid te
creëren.
6 Ze houdt de huid strak terwijl ze het vilt op de gladde huid plakt. Ze zorgt ervoor
dat de opening precies boven de gevoelige plek valt.
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lijken bijna open te springen. Op de
kloofranden zit wat schubachtig eelt.
Waardoor ontstaat dit? “Marco wikkelt
zijn voeten erg via lateraal af. Daarnaast
kampt hij met overgewicht. Die combinatie zorgt voor overmatig veel druk op de
laterale zijkanten. Daarnaast lijkt wrijving
hier een rol te spelen”, verklaart AnneMarie. “Er is voor zover bekend geen
sprake van een huidaandoening zoals
eczeem.”
De ervaring leert dat het snijden van dit
eelt voor Marco al gauw gevoelig aanvoelt. Op zulke momenten zit hij bepaald
niet ontspannen in de behandelstoel. De
trepaanfrees blijkt hier een prima oplossing voor. Met voorzichtige, scheppende
bewegingen freest Anne-Marie de eeltschubben van mediaal naar lateraal
stukje bij beetje weg (foto 3). Het mes
hoeft er helemaal niet meer aan te pas te
komen. Marco vindt deze methode heel
prettig. Anne-Marie: “Bij sporters laat ik
overigens bewust een eeltlaagje op de
huid achter. Dat voorkomt branderigheid
en blaarvorming, die al snel tijdens piekbelasting kunnen ontstaan.”
Ze adviseert haar cliënt om dagelijks een
vette voetencrème te gebruiken. De uitvoering van de nagelverzorging laten we
in dit artikel buiten beschouwing.

Beschermend vilt
Anne-Marie maakt een viltstukje met een
uitsparing voor de pijnlijke plek op de
wreef om deze locatie te beschermen
tijdens het zaalvoetballen. “Ik kan het
viltstukje rechtstreeks op de wreef plakken. Als alternatief kan ik het ook onder
de tong van de sportschoen plakken. Bij
Marco blijkt de eerstgenoemde methode
het best te werken”, motiveert ze. “Ik

Pre-Tape spray
Anne-Marie spuit vaak Pre-Tape-spray op de plakzijde van drukverdelend materiaal. Deze spray zorgt voor extra fixatie zodat het product
goed op de locatie blijft zitten en niet verschuift. Tijdens het sporten is
dat immers niet ondenkbaar en ook bij transpirerende voeten is deze
spray een uitkomst. Pre-Tape maakt het extra fixeren van het vilt met
hechtpleisters overbodig. De voet wordt zodoende over een minder
groot oppervlak ingepakt, dat is
gunstig voor de huid. Volgens de
productinformatie bevat de spray
antiseptische componenten. De
huid moet een goede conditie
hebben om deze extra plaklaag te
verdragen. Bij Marco’s wreef is dat
geen probleem. Onder het schubachtig eelt zou Anne-Marie de
spray natuurlijk niet gebruiken.

gebruik dik vilt om voldoende hoogte te
kunnen creëren. Eerst meet ik globaal
hoeveel vilt ik nodig heb (foto 4) . Daarna
knip ik dit stuk in een ovale vorm. Ik rond
de hoeken af om omkrullen daarvan te
voorkomen. Dan knip ik een opening in
het midden van het vilt. Dat komt precies
over de pijnlijke locatie te liggen. Ik controleer nog een keer of het viltstukje de
juiste afmetingen heeft. Een te groot stuk
vilt neemt te veel ruimte in de schoen in.
Dat zou onbedoeld voor drukplekjes
elders kunnen zorgen. Een te klein stuk
zal geen effect hebben. Ik moet er ook
voor zorgen dat de randen van het vilt
niet precies bovenop gewrichtjes komen
te liggen. Om een geleidelijke overgang
tussen de dorsale huid en het vilt te
creëren, schalm ik het vilt aan de zijkanten af.” (foto 5)
Anne-Marie knipt enkele stukjes vilt op
de hier beschreven wijze, zodat ze deze
kant-en-klaar aan Marco kan meegeven.
Het eerste viltstukje dient als mal voor de
andere stukjes. Op deze wijze krijgen alle

stukjes dezelfde afmetingen. Ze demonstreert aan Marco hoe hij het stukje vilt
op zijn wreef kan plakken en instrueert
hem waar hij op moet letten: “Houd
de huid strak, terwijl je het vilt op de
gladde huid plakt. Zorg ervoor dat de
opening precies boven de gevoelige plek
valt (foto 6).”
In principe mag het vilt maximaal vijf
dagen op de huid blijven zitten. Marco wil
het vilt echter alleen tijdens het keepen
dragen. Anne-Marie adviseert hem om
het vilt na het sporten onder de douche te
weken. Daarna kan hij het materiaal
gemakkelijk met één hand van de huid
afrollen, terwijl hij de huid op de wreef
met de andere hand tegenhoudt.

Vetertechniek
Marco draagt goed passende zaalvoetbalschoenen. Om de pijnlijke wreef te ontzien en het vilt voldoende ruimte te
geven, past Anne-Marie hier de open oog
vetertechniek toe. Daarbij wordt één
vetergaatje overgeslagen.

Anne-Marie past de genoemde vilttechniek gedurende een paar maanden toe.
Daarna zijn Marco’s klachten verleden
tijd. Hij keept nog altijd met veel plezier!
De naam Marco Zwanenburg is gefingeerd
Het artikel is gecontroleerd door een
medisch pedicure sport.
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