KINDERPODOLOGIE
Tijdens de groeifase van het
skelet van een kind, zijn de botten extra gevoelig en kwetsbaar.
Zeker wanneer het kind veel
sport, kunnen er snel klachten
optreden.
Denk hierbij aan hielpijn,
kniepijn en mank lopen

Dit zijn stuk voor stuk klachten die de beweeglijkheid van het kind flink in de weg zitten.
Indicaties voor pijnklachten bij het kind en wanneer kinderpodologie? Er zijn enkele indicaties die u kunnen vertellen dat uw kind te maken heeft met pijnklachten in de voet,
enkel of heup, namelijk:
•
Overmatig struikelen
•
Niet lang kunnen of willen lopen
•
Knie-, heup- en/of rugklachten
•
Pijnklachten tijdens het sporten
•
Vermoeidheid in de voeten en/of benen
•
Mank lopen
Gaat uw kind anders lopen of vermijd uw kind activiteiten die hij of zij juist zo leuk
vindt? Dan kunt u hier het beste alert op zijn. Uw kind zal niet altijd eerlijk zijn over
eventuele pijnklachten, maar dit betekent niet dat er geen klachten bestaan. Door tijdig
advies te vragen aan de Podoloog van InsolePlus Podologie over de gezondheid van uw
kind, kunnen problemen als langlopende blessures en slijtage voorkomen worden. Wij
onderzoeken graag of de ontwikkeling van het skelet van uw kind goed verloopt en zo
niet, wat er moet veranderen om de ontwikkeling wel in goede banen te leiden. Hierbij
werken wij nauw samen met de fysiotherapeut.
Het doel van kinderpodologie is het verhelpen van bestaande pijnklachten en/of het corrigeren van afwijkende voet-, been- of teenstanden tijdens de groei.
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Wanneer een bezoek aan de
podoloog?

Wanneer een bezoek aan de podoloog?
•
•
•
•

Bij kinderen die klagen over pijn in de voeten, enkel, knie, heup of rug zonder dat hier
een oorzaak voor bekend is (Ook bij veelvuldige groeipijn)
Kinderen die veel vallen of struikelen tijdens het lopen
Kinderen die snel moe zijn met lopen
Voor iedereen die meer informatie wenst over de ontwikkeling van de kindervoet of
voor ouders, verzorgers of begeleiders van kinderen die zich zorgen maken over de
houding; stand van de wervelkolom of voetstand van hun kind
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