
Klompvoetdossier azM 
 
Naam patiënt: 
 
 
 
 
Diagnose:  

! Idiopatische congenitale klompvoet 
! Kaderend in een syndroom:…………………………………………… 
! Andere:………………………………………………………………… 

 
0 Rechts 0 links  0 bilateraal  

 
Behandeling:       startdatum:    0 eerste behandeling 
        0 reeds behandeld 
primaire behandeling: op de leeftijd van …… maanden 
welke?…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Pirani Classificatie 
 
Achtervoet 
contractuur score 

Hielplooi. De ernst van de 
hielplooi 
(voet wordt in maximale 
correctie gehouden) 
 

0    =  meerdere kleinere plooitjes 
0.5 = een of twee diepere plooien 
1    = diepe plooien die de contour  
          van het gewelf veranderen 

Vulling hiel 
(Voet en enkel in 
maximale correctie) 

0    = tuberositas van de calcaneus is 
         makkelijk palpabel 
0.5 = tuberositas van de calcaneus is 
         minder makkelijk palpabel 
1    = tuberositas van calcaneus is niet  
         palpabel 

Rigiditeit equines 
(knie gestrekt, enkel 
maximaal gecorrigeerd) 

0    =  volledige dorsoflexie enkel 
0.5 = dorsoflexie enkel tot 90º of minder (hoek 
         tussen laterale voetrand en onderbeen) 
1    = dorsoflexie minder dan 90º  
 

Middenvoet 
contractuur score 

Plooi mediale gewelf. De 
ernst van de plooi bij het 
mediale gewelf 
(voet wordt in maximale 
correctie gehouden) 

0    =  meerdere kleinere plooitjes 
0.5 = een of twee diepere plooien 
1    = diepe plooien die de contour  
          van het gewelf veranderen 

Caput Talus. Palpatie 
van het laterale deel van 
de caput talus. ( voorvoet 
wordt volledig 
geabduceerd) 

0    = naviculare reponeert volledig, caput talus 
          lateraal wordt niet gevoeld 
0,5 = naviculare reponeert gedeeltelijk, caput 
         talus lateraal wordt enigszins gepalpeerd 
1    = naviculare reponeert niet, caput 
         talus lateraal wordt makkelijk gepalpeerd 
 

Curvatuur van de 
laterale voetrand 

0    = rechte rand 
0.5 = milde, distale curvatuur van de voetrand 
1    = laterale voetrand vormt curvatuur vanaf 
         calcaneo-cuboid gewricht 

 
 
Behandeling 
MG: Manipulatie en gipsredressie 
KFt: Begeleiding en manipulatie kinderfysiotherapie 
OK: Operatieve ingreep 
SP: spalk 


