1

2

3

4

5

6

7

8

BEENLENGT EV ER SC HI L

Beenlengteverschil
Veel mensen zijn een beetje scheef. Meestal
kan het lichaam dit zelf goed corrigeren en zult
u hier niks van merken. Wanneer het lichaam
zelf minder soepel wordt, zal het steeds lastiger
worden om zichzelf te blijven corrigeren. Dit is
vaak het moment wanneer de klachten komen
opzetten.
H O E H EB I K D I T GE K R E GE N?
Oorzaken voor het ontstaan van een
beenlengteverschil kunnen zijn:
• Aangeboren
• Ontsteking, breuk of tumor in het gebied
van groeischijven
• Niet goed gezette beenbreuk of heup-of
knievervangende operatie
• Verschil in statiek tussen links en rechts
• Eenzijdige rugpijn of heuparthrose zorgt
voor eenzijdige belasting, waardoor het
been schijnbaar korter wordt
K LA C H T EN :
Bij kinderen geeft het vaak geen klachten,
echter is het de omgeving die de scheefstand
opmerkt. Door een beenlengteverschil
kan er een scoliose, bekkenscheefstand,
bekkenverwringing en/of een asymmetrisch
gangpatroon ontstaan, met mogelijk als gevolg
heup-, lage rug-, en nekklachten.

K L IN IS CH OF AN AT O MI SC H
B E EN LE N G TE VE RS C H I L:
Bij een klinisch beenlengteverschil is
er geen lengteverschil aanwezig in de
botten. Er kan bijvoorbeeld een groot
verschil aanwezig zijn in de stand
van de voeten en benen, waardoor
een been korter lijkt. Wanneer deze
verschillen worden gecorrigeerd zal het
beenlengteverschil ook verdwijnen.
Bij een anatomisch beenlengteverschil
is er daadwerkelijk een verschil in
lengte van de benen. Hierbij is een
hakverhoging nodig om de scheefstand
te compenseren.

WAT K U NT U Z E L F DO E N?
• Draag de zolen of de hakverhoging
zoveel mogelijk. Als u steeds
afwisselt met het wel en niet dragen
van de therapie, zal de heup/rug hier
steeds weer aan moeten wennen en
kan het klachten geven.
PROGNOSE
Wanneer u de adviezen van uw
podotherapeut opvolgt mag u
verwachten dat uw klacht binnen
_______ weken met ______ %
is afgenomen.

B E H A ND E L I N G
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De behandeling is erop gericht de
asymmetrie te verkleinen en de pijn te
verlichten. Behandelingen die toegepast
worden zijn:
• Hakverhoging
• Podotherapeutische zolen
• Schoenaanpassingen
• Groeihormonen (alleen mogelijk bij
kinderen in de groei)

