
Schoenbeoordeling 

 
Uitgangshouding 
De patiënt zit op een stoel en trekt beide schoenen uit. De onderzoeker neemt een van beide 
schoenen in de hand. 

 
Technische uitvoering 

 Voetlengtemeting: 
o Meet de voetlengte met een voetlengte meter in stand of 
o laat de patiënt op een A4 staan en teken de omtrek van de voet 

 Beoordeel de schoen op de volgende elementen: 
o Lengte:  

 meet de binnenlengte van de schoen met een binnenmaatstok of – 
meter of 

 gebruik de omtrekmeting op papier van de voet, en zet de losse 
binnenzool of eventueel de schoen hierop.  

Beoordeel nu of de schoen lang genoeg is 
o Breedte:  

 Laat de patiënt op een A4 staan, teken de omtrek van de voet en zet de 
schoen hierop of 

 Laat de patiënt op de losse binnenzool staan en beoordeel de breedte 
o Hoogte teenbox: dit is een inschatting van de onderzoeker 
o Contrefort: ga na of de achterzijde van de schoen, het contrefort, voldoende 

stevig is (niet of alleen onder druk enigszins indrukbaar) 
o Hakhoogte: schat in of de hakhoogte niet hoger is dan 2-3 cm. Bekijk tevens of 

de hak voldoende stevigheid biedt door een breed draagvlak 
o Overgang hiel naar voorvoet in de schoen: pak de schoen vast bij achter- en 

voorzijde en maak een torsiebeweging. Dit moet nauwelijks uitvoerbaar zijn: de 
overgang moet stijf zijn 

o Stevigheid van de voorzijde van de schoen: plaats de schoen met de neus 
loodrecht op de tafel. Duw de schoen loodrecht richting tafel. De doorbuiging 
van de schoen moet stevig zijn, de schoen mag niet volledig inzakken. 

o Oneffenheden in de schoen: voel met de hand in de schoen naar losse delen in 
de schoen, een uitstekend spijkertje e.d. Ga tegelijk na of naden en stiksels 
voelbaar zijn aan de binnenzijde van de schoen 

 Beoordeel de sokken of panty’s die worden gedragen op naden of stiksels 
 
Interpretatie 
Beoordeel in hoeverre de schoen en eventueel de sokken of panty’s de oorzaak kunnen zijn van een 
teveel aan mechanische stress op de huis. 

 
 

 


