
Podoposturaal en Triggerpoint Therapie 

Wat is Podoposturale therapie? 

Podoposturale therapie is een behandelwijze waarbij klachten worden beïnvloed door middel 

van individueel aangemeten inlegzolen. De grondlegger van deze therapie is de Franse 

neuroloog Dr. R.J. Bourdiol. Deze basis methode is door Dhr. K. Derks verder verfijnd tot een 

unieke methode. De therapie berust op het verschijnsel dat elke afwijking van de stand van de 

voeten een standsafwijking hoger in het lichaam met zich meebrengt. Omgekeerd heeft elke 

houdingsafwijking een verandering van de voetstand tot gevolg. Deze stands- en 

houdingsveranderingen kunnen leiden tot diverse klachten, waaronder chronische knie-, heup-

, rug- en nekpijnen. 

Therapiezolen/correctiezolen 

De therapiezolen hebben een activerende werking op het houdings-bewegingsmechanisme, de 

"proprioceptiviteit" van de voet en kunnen zodoende invloed uitoefenen op de gehele houding 

en de spanning van de spieren van het gehele lichaam. 

"Proprioceptiviteit": Wat is dat? 

Elke spier is een ingewikkeld orgaan met als doel bewegen en/of stabiliteit te geven aan een 

gewricht. Het spier/pees mechanisme bevat een fors aantal orgaantjes die reageren op druk en 

trek. 

Dit is o.a. van belang voor het instand houden van de houding en voor de bescherming van de 

spier bij overrekking. Wanneer de spier licht wordt aangedrukt of gerekt zal dit via het 

zenuwstelsel leiden tot spanningsverhoging van de spier. De orgaantjes die hiervoor 

verantwoordelijk zijn worden de proprioceptieve elementen van het spier/pees proces 

genoemd.  

De therapiezool moet niet gezien worden als steunzool. Deze ondersteunt meer de gewrichten 

van de voet, zodat deze passief in een andere stand komt te staan en is op orthopedische basis. 

De therapiezool echter, heeft een meer gunstige invloed op de voetspieren, de pezen en 

banden en is op neurologische basis. 

  



Onderzoek en behandeling 

 
Een afdrukraam 

Om goed te weten te komen, waar u last van heeft en welke zaken daar invloed op hebben, 

beginnen we met een persoonlijk vraaggesprek. Samen proberen we te onderkennen welke 

pijn u precies voelt, wanneer deze optreedt, wanneer de klacht begonnen is, wat de oorzaak 

zou kunnen zijn en wat de gevolgen in het dagelijkse leven voor u zijn. Bij het onderzoek 

wordt als dat nodig is gekeken naar de stand van het gehele lichaam, beginnend bij de voeten. 

Er worden verscheidene metingen verricht zoals bijvoorbeeld de beenlengtes en de diepte van 

de hollingen van de wervelkolom. Vele afwijkingen van de voet kunnen specifieke klachten 

elders in het lichaam doen ontstaan. Met behulp van een afdrukraam worden blauwdrukken 

gemaakt om het type voet te bepalen. De afdrukken dienen tevens als patroon bij de 

vervaardiging van de inlegzolen.  

De behandeling 

De blauwdrukken worden exact per voet uitgerekend en naar aanleiding van de berekening 

worden in overleg met u dunne proprioceptieve zolen gemaakt. Over het algemeen zal een 

aantal consulten noodzakelijk zijn, aangezien het een therapie is, en er dus wat moet 

veranderen in het lichaam. Er zal soms wat "bijgesteld" moeten worden aan de zool. 

In de eerste dagen kunnen spierpijnen ontstaan, die meestal van voorbijgaande aard zijn (het 

lichaam moet zich aanpassen aan de inwerkende krachten). Wij zullen u volledig informeren 

over het beste schoeisel dat u kunt dragen. Tevens wordt u verteld wanneer u terug moet 

komen voor controle. Verder wordt indien nodig behandeld met de Triggerpoint Stretch & 

Spray techniek. 

Correctiezolen 

Confectievervaardiging is niet mogelijk, omdat iedere klacht en ieder mens verschillend is. 

Wanneer u de zolen gaat dragen heeft het lichaam korte of langere tijd nodig om zich aan te 

passen. Dit kan zich de eerste paar weken uiten in spierpijnen. De verschillende spierketens 

worden immers anders aangespannen. 

  



Geen steunzolen 

De proprioceptieve zolen mogen niet worden gezien als steunzolen. Steunzolen, de naam zegt 

het al, ondersteunen de voet en nemen de functies over die de structuren van de voet niet meer 

kunnen vervullen.Bij de podoposturale proprioceptieve zolen is de voet het aangrijpingspunt 

om de houding te veranderen en zo klachten te verminderen. 

Steunzolen cq. podologische zolen  

Voor mensen met bijzondere voetafwijkingen, zoals voorkomend bij reumapatiënten en 

patiënten met suikerziekte, schiet de proprioceptieve zool vaak tekort. In dat geval zou de 

podoposturaal therapeut ondersteunende en/of drukontlastende zolen kunnen maken. Deze 

moeten gezien worden als comfortabele inlegzolen die ervoor zorgen dat de drukverdeling 

onder de voet zo gunstig mogelijk wordt. 

Podoposturale therapie is een houdings corrigerende therapie naar de methode van dr. K. 

Derks. Hiervoor gebruiken wij zeer dunne therapie zolen, die de gehele dag gedragen moeten 

worden. Deze zolen worden gebruikt bij b.v. nek, rug, heup en/of knieklachten. 

Podologie is een therapie voor pijnklachten aan de voet en eventueel bijkomende houdings- 

en bewegings klachten. Hiertoe behoort ook de reumatische voet en de diabetische voet. Wij 

werken dan met diverse materialen en met daarin nog verschillende hardheden om de 

eventuele pijn of overbelasting te verminderen. 

Sportpodologie wordt gebruikt bij terugkerende klachten tijdens of na het sporten, b.v.een 

verkeerd afwikkelpatroon, of pijnklachten bij overbelasting. Een schoen-advies hoort hier ook 

bij. Deze zolen worden ook bij jongeren gebruikt die graag sportschoenen dragen, om de 

houdings c.q. bewegingspatronen te veranderen. 

Voettypen en houding 

De normale voet 

Dit is de normale voet met de houding die daarbij hoort. Mensen met 

zo'n houding zijn meestal klachtenvrij, maar dat betekent niet dat men 

zo'n houding moet hebben om klachtenvrij te kunnen zijn. Een beetje 

asymmetrie in de houding is normaal. 

De holvoet 

Hieronder ziet u de holvoet en de houding die daarbij hoort. Holvoeten 

kenmerken zich door klauwtenen, overgevoelige voetzolen en een 

verhoogde spierspanning. Lage rug- en nek- en voorvoetpijnen kunnen 

hieruit voortkomen. De klachten nemen toe bij rustsituaties (zoals 

staan, liggen en zitten) en nemen af bij bewegen. 

  



De platvoet 

De platvoet is een soepele voet met slappe spieren. Hier is de 

bijbehorende naar achter hangende houding afgebeeld. Klachten aan de 

knie en lage rug, schedelhoofdpijn en vermoeidheidspijnen zijn vaak 

het gevolg. Meestal zijn doffe pijnen aanwezig die bij bewegen 

toenemen en in rust verminderen. 

    

Adviezen 

 Draag schoenen met een vlakke ondergrond, dus geen ingebouwde steunen of 

voetbedden. 

 Houdt u aan een maximale hakhoogte van 4 centimeter. 

 Draag de therapeutische aanpassingen altijd, ook tijdens het sporten. Intensieve 

sportbeoefening graag melden. 

 Overleg met de podoposturaal therapeut over eventuele oefeningen. 

 Als u tevens op een andere wijze wordt behandeld verzoeken wij u ons hierover te 

informeren, zodat de behandelingen op elkaar kunnen worden afgestemd.  

  

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!  

 

 

http://www.amrisportief.nl/mainframe/contact.htm

