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Introductie 
Intoeing is een veel voorkomende probleem bij kleine kinderen. Bij intoeing is er sprake              

van een interne rotatie van de longitudinale as van de voet ten opzichte van de lijn van                 
progressie. Dit kan worden veroorzaakt door een bewegingsstoornis, een skeletaandoening of           
beide. Dit resulteert in een fenomeen ook wel bekend als ‘intoeing’ of een Positieve Voet               
Progressie Hoek, VPH, gevisualiseerd in figuur 1. Hierdoor wijzen de tenen meer naar elkaar              
toe in plaats van parallel gericht te staan, in de richting van progressie. Dit zorgt voor een                 
afwijkende manier van lopen bij kinderen, welke kan aanhouden of verergeren met de             
ontwikkeling. Intoeing heeft niet 1 specifieke oorzaak, maar kan door een meervoud van             
gebeurtenissen veroorzaakt worden. [1] 

 
Figuur 1. Positieve Voet Progressie Hoek (VPH). [2] 

 
De drie voornaamste gevallen van intoeing worden veroorzaakt door het naar binnen            

gericht zijn van de knieën en/of van de voeten, respectievelijk femorale anteversie en/of interne              
tibia torsie of Metatarsus adductus, weergegeven in figuur 2.[1,3-6] 

Metatarsus adductus is de meest geconstateerde vorm van intoeing bij kinderen jonger            
dan 1 jaar. Bij Metatarsus adductus staan de middenvoetsbeentjes meer mediaal gericht dan de              
rest van de voet. Bij 0.1%-1% van de jaarlijks geboren kinderen wordt deze afwijking aan een                
van de voeten of beide voeten geconstateerd. In de meeste gevallen verdwijnt deze afwijking              
weer rond de leeftijd van 2 jaar. [1,3] 

Bij kinderen die last hebben van interne tibia torsie staat het onderbeen naar binnen              
gedraaid. Deze afwijking wordt vrijwel altijd pas opgemerkt als het kind begint te lopen, tussen 1                
en 4 jaar. Tijdens de ontwikkeling van het kind is het mogelijk dat de interne tibia torsie wordt                  
opgeheven, doordat de tibia uit zichzelf naar buiten draait. [1,3,4] 

Femorale anteversie ontstaat doordat de heupkop meer naar voren gericht staat dan            
normaal, waardoor het kind niet in staat is de heupen goed naar buiten te draaien. Dit zorgt voor                  
interne rotatie van het femur. Deze interne rotatie van het femur zorgt ervoor dat de onderbenen                
en enkels mediaal gedraaid zijn, waardoor intoeing optreedt. [1,3] 
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Figuur 2. Voorbeelden van intoeing bij kleine kinderen veroorzaakt door verschillende verschijnselen. A.             
Metatarsus adductus, B. Tibiale torsie (let op de extern geroteerde knieën bij parallel staande tenen), C.                
Femorale anteversie.[4] 
 
Oorzaken 

De meeste gevallen van intoeing worden door de ontwikkeling van het kind veroorzaakt.             
Het is voor kinderen normaal om in kleine mate last van intoeing te hebben op jonge leeftijd,                 
omdat het heupgewricht bij kleine kinderen al vanaf de geboorte van nature meer naar voren               
gericht staat. Hierdoor kunnen de knieën tot een hoek van 40 graden naar binnen worden               
gericht en komen de voeten meer mediaal staan. In de meeste gevallen wordt deze Voet               
Progressie Hoek naarmate het kind zich verder ontwikkeld langzamerhand opgeheven, omdat           
het heupgewricht meer rechtop komt te staan, waardoor de knieën minder naar binnen worden              
gericht en de voeten parallel komen te staan. Wanneer het kind 10 jaar is, is deze rotatie                 
meestal gehalveerd. [1,3,4,6] 

Een tweede oorzaak van intoeing kan zijn de ligging van het ongeboren kind in de               
baarmoeder. Doordat de ongeboren baby niet volledig correct in de uterus ligt, kunnen delen              
van de benen onder grote torsie komen te staan. Abnormale liggingen kunnen bijna altijd alleen               
maar tot interne tibia torsie leiden. [1,3,4,6] 

Erfelijkheid kan ook een rol spelen bij intoeing, voornamelijk bij femorale anteversie.            
Kinderen kunnen al voor de geboorte in de baarmoeder een genetische afwijking aan de              
heupen of het femur ontwikkelen, waardoor er meer interne rotatie van de knieën is. Doordat de                
knieën tijdens de ontwikkeling ook naar binnen gericht worden door een natuurlijke afwijking in              
de stand van de heupen, kan een dergelijke erfelijke afwijking pas op latere leeftijd worden               
geconstateerd. [1,3,4,6] 

Echter wordt intoeing niet alleen veroorzaakt in de ontwikkeling van een kind. Intoeing bij              
kinderen kan ook een onnatuurlijke oorzaak hebben. In een groot onderzoek naar de gevolgen              
voor kinderen die op vroege leeftijd een hersenverlamming (Cerebral Palsy) hebben gehad,            
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wordt naast andere motorische stoornissen ook intoeing geconstateerd, veroorzaakt door zowel           
metatarsus adductus, als interne tibiale torsie, als femorale anteversie. [5] 

 
Gevolgen 

De lichamelijke gevolgen voor mensen lijdend aan intoeing kunnen variëren. Patiënten           
hebben over het algemeen geen last van pijn, maar bij kinderen met een ernstige vorm van                
intoeing is het mogelijk om geassocieerde pijn of functiestoornissen te ervaren. [1,6]  

Verder is het mogelijk om bij ernstige vormen van intoeing een operationele behandeling             
te ondergaan om de problemen te verhelpen. Een groot nadeel hiervan op jonge leeftijd is dat                
het hierdoor gevormde litteken op de voet gedurende de ontwikkeling meegroeit. [4] 

Daarentegen zijn er ook maatschappelijke gevolgen voor patiënten die last hebben van            
intoeing. De afwijkende manier van lopen kan zorgen voor schaamte of voor negatieve reacties              
uit de samenleving. Verder zal de patiënt alleen aangepast, en daardoor duur schoeisel kunnen              
dragen, waarin de voet zich past.  

 
Intoeing is dus een frequent probleem dat vele uiteenlopende oorzaken kan hebben en             

het is daarmee een probleem wat veel patiënten aangaat en waar een uitgedachte oplossing              
voor moet worden ontworpen als alternatief voor een chirurgische behandeling.   
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Probleemdefinitie 
Allereerst is het goed het probleem uit te vergroten, om zo de grotere maatschappelijke              

problemen van intoeing en van het creëren van een nieuwe behandeling in beeld te krijgen. In                
tabel 1. zijn alle stakeholders opgenomen en zijn hun kenmerken, verwachtingen,           
mogelijkheden en tekortkomingen, en hun implicaties en conclusies voor het project op een rij              
gezet. Door dit in kaart te brengen, is het makkelijker te zien welke stakeholders mee zullen                
moeten werken om een dergelijke nieuwe oplossing een plek te geven in de gezondheidszorg              
en hoe er vertrouwen in deze te ontwerpen oplossing kan worden geschept bij deze              
stakeholders. 
 

Stakeholders Kenmerken Verwachtingen 
Mogelijkheden en 
tekortkomingen 

Implicaties en conclusies 
voor het project 

Patiënt 

Kan niet goed lopen, 
ervaart mogelijk pijn, 
heeft een kleinere 
vrijheid in bewegen, 
sociale en emotionele 
problemen 

Kan weer goed lopen, 
ervaart geen pijn meer, 
heeft weer volledige 
vrijheid in bewegen, geen 
sociale en emotionele 
problemen 

Niet geschikt voor 100% 
van alle patiënten, 
potentiële klinische trial 
kandidaat 

Veel verschillen tussen 
individuen in het menselijk 
lichaam en in de afwijking 
ervoor dat het moeilijk is om 
een overkoepelende 
oplossing te vinden 

Arts 

Wil de patiënt op de 
best mogelijke manier 
helpen, focust op 
persoonlijke en snelle 
oplossingen 

Eenvoudige snelle 
behandeling met een 
optimaal functioneel 
resultaat 

Expert op het gebied van 
een diagnose opstellen 
en contact met de 
patiënt. Heeft geen 
technisch inzicht 

Kan conservatief denken en 
daarmee innovatieve ideeën 
persoonlijk afwijzen 

Maatschappij 

Wil weinige patiënten 
en lage kosten voor 
ziektekosten, maar 
tegelijkertijd ook hoge 
kwaliteit in zorg 

Een permanente oplossing 
voor de huidige patiënten 
en patiënten die kunnen 
volgen 

Grote markt, maar is 
kritisch als er iets fout 
gaat 

Patiënten kunnen in groepen 
meedoen aan een klinische 
trials om het product sneller 
geaccepteerd te laten 
worden op de markt 

Verzekerings
maatschappij 

Geeft optimale zorg 
tegen een lage prijs 

Lage kosten van 
zorgmethoden 

Alleen geïnteresseerd in 
effectieve oplossingen 
die het investeren waard 
zijn en een laag 
percentage complicaties 
hebben 

Essentieel voor het 
accepteren van het nieuwe 
product 

Industrie 

Is geïnteresseerd in 
innovatieve producten 
tegen lage 
ontwikkelingskosten Geld verdienen 

Kunnen het product 
commercieel maken, 
maar alleen wanneer het 
een eenvoudig te 
gebruiken product is 

Heeft kennis van 
marktwerking en het 
productieproces 

Tabel 1. Stakeholderanalyse  
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Oorzaak-gevolg relatie 
Na het probleem te hebben uitvergroot, is het goed om terug te gaan naar het probleem                

om de oorzaken voorafgaand aan intoeing, evenals de daaruit volgende problemen, de            
gevolgen van intoeing aan elkaar te koppelen door een oorzaak-gevolg relatie te schetsen. In              
figuur 3. is voor de drie in de inleiding genoemde, veelvoorkomende, directe oorzaken van              
intoeing een oorzaak-gevolg relatie gemaakt. 
 

 
Figuur 3. Oorzaak-gevolg relatie van de veelvoorkomende oorzaken van intoeing met intoeing aan de              
onderkant als ultieme gevolg. (1: Metatarsus adductus; 2: Mediale tibiale torsie; 3: Femorale anteversie) 
 

In figuur 4. zijn deze drie directe oorzaken samengevoegd in een oorzaak-gevolg relatie             
en zijn de gevolgen van intoeing bijgevoegd om een compleet beeld te krijgen van de gevolgen                
voor een patiënt lijdend aan intoeing. 
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Figuur 4. Oorzaak-gevolg relatie van de veelvoorkomende problemen van intoeing met intoeing in het              
midden als ultiem gevolg van de initiële oorzaken en oorzaak van grotere problemen voor patiënt en                
maatschappij.  
 
In deze relatie is het uitvoeren van een chirurgische behandeling ook meegenomen. Hoewel dit              
een oplossing is voor het probleem intoeing, zorgt deze oplossing op zichzelf voor een nieuw               
blijvend probleem en is daarmee maar suboptimaal. In de oorzaak-gevolg relatie van de doelen              
die bereikt willen worden, is de chirurgische behandeling niet meer meegenomen.  
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Doelen 
Voor ieder probleem opgesteld in de oorzaak-gevolg relatie kan een doel worden            

opgesteld. In figuur 5. zijn de drie veelvoorkomende, directe oorzaken van intoeing opnieuw in              
een oorzaak-gevolg relatie gezet, maar ieder afzonderlijk probleem is vervangen door een            
persoonlijke oplossing. 
 

 
Figuur 5. Oorzaak-gevolg relatie van het doel voor de veelvoorkomende oorzaken van intoeing met              
intoeing aan de onderkant als ultieme gevolg. (1: Metatarsus adductus; 2: Mediale tibiale torsie; 3:               
Femorale anteversie) 
 

In figuur 6. is er ook een oorzaak-gevolg relatie van doelen gemaakt voor de              
oorzaak-gevolg relatie van problemen in figuur 5. 
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Figuur 6. Oorzaak-gevolg relatie van het doel voor de veelvoorkomende problemen van intoeing met              
intoeing in het midden als ultiem doel van de initiële oorzaken en oorzaak van grotere doelen voor patiënt                  
en maatschappij.  
 

De oorzaak-gevolg relatie laat dus ieder doel zien waar naar gestreefd kan worden om              
een overkoepelend probleem op te lossen. De plek van een doel in de relatie geeft een direct                 
beeld van de gevolgen wanneer het desbetreffende probleem wordt opgelost. Wanneer de            
fundamentele problemen, bovenaan in de relatie, zouden kunnen worden opgelost, zouden alle            
problemen in de gehele oorzaak-gevolg relatie kunnen worden opgelost. Ook geeft het een             
beeld van de haalbaarheid van een doel.  

De fundamentele problemen van dit grotere probleem zijn niet realistisch om op te             
lossen, omdat ze, in het geval de afwijkende ligging in de baarmoeder; een erfelijke aandoening               
of een afwijking in de ontwikkeling, nog voor de geboorte al zijn bepaald of, in het geval van een                   
afwijking in de ontwikkeling of een hersenverlamming, soms niet kunnen worden voorkomen. 

De relatie komt op 1 plek bijeen, namelijk bij het voorkomen van intoeing/ het voorkomen               
van een Voet Progressie Hoek. Door voor dit probleem het doel na te streven, wordt het                
mogelijk om alle gevolgen die onder dit probleem in de oorzaak-gevolg relatie liggen, direct op               
te lossen. Doordat alle fundamentele oorzaken in de oorzaak-gevolg relatie altijd langs            
intoeing/VPH zullen verlopen, zal een oplossing daar dus ook altijd zorgen voor een oplossing              
voor alle daaruit volgende problemen, anders dan bijvoorbeeld bij het oplossen van een mediaal              
gerichte enkel of een mediaal gerichte knie.   
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Ontwerpopdracht 
De opdracht om dit overkoepelende probleem zo goed mogelijk op te lossen, is om een               

ontwerp voor een orthese te maken dat ervoor zorgt dat intoeing/VPH zo goed mogelijk wordt               
opgelost. De te ontwerpen orthese moet daarmee de loopgang van de patiënt beïnvloeden.             
Hiervoor zijn 3 gevonden technieken: 

- Begeleiding: De orthese moet ondersteuning bieden voor de patiënt om op de correcte             
manier, zonder intoeing, kunnen lopen. 

- Hindering: De orthese moet de patiënt er fysiek van weerhouden bewegingen te maken             
die leiden tot intoeing. 

- Corrigering: De orthese moet, wanneer de patiënt een afwijkende beweging maakt, een            
kracht leveren, waardoor de patiënt wordt geforceerd om de correct manier van lopen             
aan te nemen. 

Deze drie beïnvloedingstechnieken zijn allemaal op een ander gebied te integreren in de             
menselijke gangcyclus, weergegeven in figuur 7. In Tabel 2 zijn de onderdelen waaruit de              
gangcyclus bestaat, weergegeven en uitgelegd. De beïnvloedingstechnieken zijn in deze tabel           
ook weergegeven in kleurcodering. 
 

 
Figuur 7. De normale menselijke gangcyclus. [7]  
 

Fase Klassieke 
Gang 
Termen 

Uitleg Nieuwe 
Gang 
Termen 

Uitleg 

Stance Phase 
 
 
 
 
 
 
 

Heel 
Strike 

Eerste moment dat de 
voet de grond raakt 

Initial 
Contact 

Eerste moment dat de 
voet de grond raakt. 

Foot Flat Voet staat volledig op 
de grond. Andere voet 
is opgetrokken. 
Meerendeel van het 
lichaamsgewicht staat 

Loading 
Response 

Initiële dubbele 
ledemaat 
ondersteuning. 
Lichaamsgewicht 
wordt overgebracht op 
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Stance Phase  
 
- Fase dat de 
voet op de 
grond is. 
 
- Het been 
ontvangt 
lichaamsgewicht 
en zorgt voor 
enkele ledemaat 
ondersteuning. 

op de ondersteunende 
ledemaat. 

het ondersteunende 
been. 

Midstance  Enkels staan in het 
frontale vlak op één 
lijn. Volledige 
lichaamsgewicht staat 
op de ondersteunende 
ledemaat.  

Midstance Periode van enkele 
ledemaat 
ondersteuning (van het 
optrekken van de 
andere ledemaat totdat 
beide enkels weer op 
één lijn zijn in het 
frontale vlak. 

Heel Off Begin van het 
optrekken van de hiel.  

Terminal 
Stance 

Begint wanneer de 
ondersteunende hiel 
van de grond komt en 
eindigt wanneer de 
andere hiel de grond 
raakt. (=opposite 
heelstrike) 

Swing Phase 
 
- Fase dat de 
voet van de 
grond is. 
 
- De ledemaat 
komt naar 
voren. 

Toe Off Moment dat de hiel 
van de grond wordt 
getild. 

Preswing Initiële contact van de 
andere ledemaat, 
verplaatsing van het 
lichaamsgewicht vanaf 
de ondersteunende 
ledemaat. 

Midswing De voet is volledig 
opgetrokken van de 
grond. Maximale 
knieflexie. 
Zwaartepunt in het 
midden van het 
lichaam.  

Initial 
Swing 

Start van enkele 
ledemaat 
ondersteuning van de 
andere ledemaat. 
Vanaf het optillen van 
de ledemaat tot het 
punt van maximale 
knieflexie. 

Heel 
Strike 

Eerste moment dat de 
voet de grond raakt. 
(2e maal) 

Midswing Na de flexie van de 
knie tot het moment 
dat de tibia verticaal 
gericht is.  

Terminal 
Swing 

Vanaf het moment dat 
de tibia verticaal 
gericht is totdat de hiel 
de grond raakt.  

Tabel 2. Tabel van de gangcyclus met mogelijkheden voor de 3 manieren van beïnvloeding van een 
orthese. (Begeleiding=blauw, Hindering=groen, Corrigering=rood. Combinaties zijn weergegeven met een 
combinatie van kleuren) [7]  
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Om dit te realiseren zal er een ontwerp worden gemaakt voor een orthese die zich zal richten 
op de voet en/of delen van het onderbeen en de knie, zodat het probleem zo compleet mogelijk 
kan worden verholpen. Hierbij moet altijd rekening worden gehouden met de beschikbare tijd, 
het beschikbare geld en de haalbaarheid van een product. Ook moet er rekening worden 
gehouden met de acceptatie van het product in de markt door de deelnemende partijen. 
 
Lijst van eisen en wensen 

Voor het product is vooraf ook een aantal eisen opgesteld. Deze zijn onderverdeeld in              
verschillende categorieën.  
Gebruikseisen: 

- Het product dient de tenen van beide voeten parallel van elkaar zetten door gebruik te               
maken van een van de drie genoemde beïnvloedingstechnieken. 

- Het product moet een mechanische oplossing bieden. 
- Het product moet kunnen worden gebruikt door ouders van jonge kinderen (1-5 jaar). 

 
Veiligheidseisen: 

- Het product moet de gebruiker niet schaden. 
- Het product moet bestand zijn tegen:  

- Door een kind leverbare krachten, geschat op maximaal 250 N. (=gewicht van            
een kind (5 jaar, 20 kg) dat op 1 been leunt) 

- Regelmatige geleverde kracht (=kruipen, lopen) 
- Langdurig geleverde kracht (=staan, leunen) 
- Water, zweet 
- Temperaturen rond 30℃ (temperatuur van de enkels/voeten) 

 
Ergonomie eisen: 

- Het product weegt maximaal 0.25 kilogram. 
 
Ruimtelijke eisen: 

- Het product moet gericht zijn op de voet/onderbeen/knie. 
- Het product moet een kind niet dermate hinderen tijdens het gebruiken van de voet. 

 
Tijdseisen: 

- Het product moet minstens 1 jaar meegaan. 
- Het product moet meteen zorgen voor het gewenste doel. 

 
Gebruikswensen: 

- Het product moet te gebruiken zijn zonder voorkennis. 
- *Onderhoud: (tegelijkertijd met de vast te stellen regelmatige check-up van het kind) 

*Deze waarden zijn nog experimenteel. 
**Extra wensen kunnen op later moment alsnog worden toegevoegd of bijgewerkt.  
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Functieanalyse 
Als laatste moet, voordat het ontwerpproces begint, een analyse worden gemaakt van            

de functies van het te ontwerpen product. Er moet worden vastgesteld ‘wat het product moet               
kunnen doen’. In de figuur 7. is hier een overzicht van gemaakt. 
 
 

 
 
Figuur 8. Functie analyse in een blokschema van het te ontwerpen product. Blauw: te vervullen functie                
van de orthese. Geel: functie van de voet als reactie op de orthese. 
 

De bovenste rij functies is een verklaring voor wat de orthese moet kunnen als de patiënt                
de voet gebruikt. Hierdoor zal er een kracht op de orthese komen te staan. Deze moet door de                  
orthese kunnen worden opgeslagen, getransporteerd en weer worden afgegeven, zonder dat           
deze breekt.  

De middelste rij functies is een verklaring voor het vervormen van de voet naar een               
normale stand met de tenen parallel van elkaar. Hiervoor moet de voet eerst naar een bepaalde                
houding worden gebracht en vervolgens daar worden gehouden. Het blok ‘Transform Foot’ is             
een andere kleur gegeven in het schema, omdat dit technisch gezien niet een functie van de                
orthese is, maar iets dat door de voet zelf wordt veroorzaakt, als reactie op de voorafgaande                
functie van de orthese om de voet te verplaatsen, in het blok ‘Transport Foot’. De energie die de                  
voet hierdoor aan het materiaal doorgeeft moet er niet voor zorgen dat het materiaal vervormd.               
Hiervoor moet de energie eerst weer worden opgevangen en opgeslagen, worden           
getransporteerd en weer worden afgegeven, net als in de eerste rij.  

De onderste rij is voor het vast blijven houden van de orthese aan de voet. Hiervoor zal                 
naar alle waarschijnlijkheid een materiaal worden vastgemaakt aan een ander materiaal wat de             
voet en/of delen van de enkel zal insluiten.  
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