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Wat kan de orthopedisch chirurg wel 
en niet voor u doen?

• Handchirurgie  Dr. Marleen Dezillie

• Voetchirurgie   Dr. Frederick Michels

• Kniechirurgie    Dr. Jan Van Der Bauwhede



Dienst orthopedie kortrijk

Dr. Pierre Adyns Heup - Knie

Dr. Marleen Dezillie Hand - Pols - Elleboog

Dr. Filip Gheysen Heup - Knie

Dr. Frederick Michels Knie - Voet en Enkel

Dr. Dirk Oosterlinck Heup - Knie - Rug

Dr. Guy Putzeys Trauma - Schouder - Bekken

Dr. Jan Van Cauwelaert de Wyels Schouder - Knie

Dr. Jan Van Der Bauwhede Knie - Voet en Enkel

Dr. Jeroen Vanhaecke Hand - Pols

Dr. Luc Vercruysse Heup - Knie

Prof. Dr. Filip Stockmans Hand - Pols

Dr. Emmanuel Audenaert Heup



Landingspagina: www.ortho-kortrijk.be

Orthopedisch centrum kortrijk

http://www.ortho-kortrijk.be/
http://www.ortho-kortrijk.be/
http://www.ortho-kortrijk.be/
http://www.ortho-kortrijk.be/demo/index.php?cat=1


Homepage

Orthopedisch centrum kortrijk



Campus Vercruysselaan

(Sint-Maarten)

Campus Kennedylaan



Dienst reumatologie Kortrijk

 Dr. Durnez Anne

 Dr. Gevers Greet

 Dr. Vandevyvere Klaas
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The best and latest as seen
on TV infomercial products
available today!



De Arcus Hallux Valgus nachtspalk corrigeert de 
standafwijking van de grote teen. 

De kunststofspalk werkt doordat (geringe) krachten 
langdurig inwerken tegen de teenscheefstand. 

Eenvoudige fixatie met behulp van klitteband. Gepolsterd 
met zacht, huidvriendelijk oppervlaktemateriaal. 

De spalk dient alleen 's nachts gebruikt te worden.

Beschikbaar in verschillende kleuren.



buy it !!
www.buyittv.com



Anatomie

De voet bestaat uit:

• 26 afzonderlijke beenderen

• 33 gewrichten

• 107 gewrichtsbanden

• 19 spieren en pezen



De voet heeft een driedubbele 
functie: •De voet moet het lichaamsgewicht 

dragen. De voet moet stevig zijn, er 
moet voldoende bewegingsmogelijkheid 
bestaan om een aanpassing aan elk 
steunoppervlak mogelijk te maken.

•Bij voortbeweging van het lichaam 
speelt de voet de rol van een hefboom 
voor de sterke kuitspieren. De as van 
deze hefboom is gelegen in het 
enkelgewricht.

•Terzelfdertijd moet de voet over 
voldoende elasticiteit beschikken om al 
de schokken op te vangen tijdens het 
gaan, het lopen en het springen.



Alternatieve functie



Oorzaken

• In 17% start begint reuma in de voeten.

• 90% van de reuma patiënten hebben vroeg
of laat voetproblemen.
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Vrouwen zijn bereid pijn te lijden voor hoge 

hakken (Nieuwsblad 03/09/09)



Nieuwe evoluties binnen de 
voetchirurgie

• Geavanceerde operatietechnieken

• Gespecialiseerd materiaal

• Gespecialiseerde pijnbehandeling



Percutane voetchirurgie, de 
techniek van de toekomst?

Uitnodiging cursus in kortrijk





Minibeeldversterker



Shannon 44

Wedge burr 4.1

Wedge burr 3.1

Microfrezen

Indicatie: osteotomie & botresectie



• Door gespecialiseerde
pijnbehandeling is de patiënt
de eerste 24u volledig pijnvrij.

• Rust en hoogstand



Isham S. Reverdin-Isham Procedure for the Correction of Hallux Abducto Valgus. Current 

Podiatric Medicine and Surgery, june 1985

70-80% van de reumapatiënten



Hallux valgus



Hallux valgus

• RX



Casus

Vrouw 72 jaar

• Belangrijke hallux 
valgus

• Beperkte last



Wie moet geopereerd worden??

“Ik ben bang om voeten te krijgen zoals mijn 
moeder.”

“Ik kan geen schone schoenen meer dragen.”

“Ik kan geen schoenen meer dragen.”

“Ik heb verschrikkelijk lelijke tenen.”

“Die knuiste doet toch zo’n zeer.”

“Mijn coiffeuse zei dat ik mij moest laten 
opereren.”

“Ik zat op een feest naast iemand die heel content 
was van een operatie door u.”



Hallux valgus

Wanneer operatie?

• Belangrijke pijnklachten

• Aanhoudende wonden

• Esthetische redenen?

• Erger te voorkomen?

• Iemand anders zegt dat het beter is?

• Iemand anders was tevreden na een 
operatie?



Revalidatie

• 1 nacht opname

• Minstens 1 week strikte hoogstand, rust en 
steunverbod

• 6 weken postop-schoen

• 3 maand zwelling



Hallux valgus 

Combinatie van verschillende procedures

1. Knobbel weg

2. Verschuiven middenvoetsbeentje

3. Losmaken gewricht

4. Wig uit teen

1

2

3

4



Preop 3m postop



Preop 1 week postop



Casus 



2 maand 8 maand

Casus 



Isham S. Reverdin-Isham Procedure for the Correction of Hallux Abducto Valgus. Current 

Podiatric Medicine and Surgery, june 1985



Casus 

Vrouw 50 jaar

• Brandende pijn in de 
voorvoet

• Tintelingen of 
zinderend gevoel naar 
tenen



• Wondproblemen door doorzakking voorvoet
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R/

• Schoenaanpassing

• Steunzolen

• Infiltratie

• Operatie



Shannon 44

Verkorting middenvoetsbeentjes



Verkorting middenvoetsbeentjes



De Prado M, Ripoll PL, Golano P. Cirugia percutanea del pie. Tecnicas quirurgicas, 
indicaciones, bases anatomicas. 1st ed. Barcelona: Masson Elsevier; 2003:129-148. 

Hamertenen 50 – 80 % van de reumapatiënten
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Casus



Hamertenen



Hamertenen percutaan
Tenotomie extensorpees



Osteotomie P1



Casus



Casus 



Hallux rigidus
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Extreme reumavoet
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Casus

Vrouw, 56j

• Sinds verschillende 
maanden toenemende 
last binnenzijde enkel

• Duidelijke platvoet aan 
één zijde



Casus

Vrouw, 56j

• Sinds verschillende 
maanden toenemende 
last mediale zijde enkel

• Duidelijke platvoet aan 
één zijde
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Behandeling

• Gips, steunzolen, hoge schoenen, orthopedische 
schoenen

• Operatie

– Ofwel: herstel achtervoet: verplaatsen hielbeen en 
verplaatsen pezen

– Ofwel vastzetten achtervoet

Belangrijke revalidatie: 6 weken niet steunen, 3 
maand gips, 6-9 maand herstel



Verplaatsen hielbeen
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Resectie tibialis posterior



Opzoeken flexor digitorum



Postop:

• 6 weken steunverbod

• 12 weken immobilisatie



Oorzaken

Overbelasting

Lichte voetafwijking
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