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Onze voetzool bestaat onder andere uit een peesplaat die de bal van 

de voet met het hielbeen verbindt. Overbelasting van de peesplaat 

geeft microscheurtjes die leiden tot ontsteking en afbraak van het 

bindweefsel (Latijn: fasciitis plantaris). Het risico op overbelasting 

neemt toe bij plotselinge toename van de belasting of als je op een 

harde ondergrond loopt. Er is daarnaast een verband met overgewicht 

en een slecht afrolpatroon van de voet. Het slechte afrolpatroon van 

de voet kan worden veroorzaakt door kenmerken van de voet zelf, 

zoals platvoeten en holvoeten, of door onvoldoende voetheffing, 

bijvoorbeeld door een korte achillespees.

Overbelasting

De overbelasting leidt tot pijn onder het hielbeen en/of onder de 

voetzool tijdens het lopen. Als de aandoening chronisch wordt, 

ontstaat soms een verkalking op de aanhechting van het bindweefsel 

aan het hielbeen, wat hielspoor wordt genoemd. De rol van deze 

verkalking in het ontstaan van de pijnklachten is onbekend.

Behandeling

De behandeling bestaat uit rust (eventueel kun je in het eerste 

stadium gips aangemeten krijgen), rekoefeningen van de kuit, 

ontstekingsremmers zoals ibuprofen, en indien nodig afvallen. 

Ook dient er aandacht te zijn voor aangepast schoeisel met goede 

schokabsorptie en eventueel steunzolen. De rekoefeningen zijn zeer 

belangrijk in de behandeling van hielspoor. Er bestaan meerdere 

rekoefeningen voor de kuitspier en de peesplaat zelf. Ga voor 

meer informatie hierover naar een fysiotherapeut of arts. Met deze 

behandeling nemen de klachten bij de meerderheid van de patiënten 

binnen 6 tot 12 maanden af. Van alle patiënten die de behandeling

ondergaan, is ongeveer 80 procent binnen een jaar zelfs volledig 

klachtenvrij. 

Als deze behandeling geen effect heeft, kunnen bij aanhoudende 

klachten corticosteroïdeninjecties worden overwogen. Het is  aange-

toond dat corticosteroïdeninjecties de klachten op korte termijn 

verminderen; op langere termijn (3 tot 6 maanden) hebben deze 

injecties geen effect. Het gebruik van extracorporele shockwave 

therapie (ECST) is omstreden en de meerwaarde hiervan is niet 

overtuigend aangetoond.

Met deze behandelingen zullen de klachten bij de meerderheid van 

de patiënten verbeteren. Patiënten bij wie deze behandelingen geen

effect hebben, kunnen een operatie overwegen. Maar die behandeling 

is wel een laatste uitweg.
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Hielspoor kan flink wat roet in het eten gooien bij de bergsporter. Bij elke stap die je zet, is er 
die zeurende pijn onder je voet. Dit is zeer frustrerend en kan zelfs leiden tot het annuleren van 
je tocht. Wat is hielspoor en wat kun je er tegen doen?

Hielspoor 


