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Een onderzoek naar het ontstaan van loopgerelateerde klachten en blessures, voor
toepassingen bij (top)sport en A.D.L.
(algemene dagelijkse leefomstandigheden). Het
is een samenvatting aangevuld met diverse
publicaties betreffende bovenstaand onderwerp.
Dit vooronderzoek geeft inzicht in het al
dan niet ontstaan van loopgerelateerde
klachten in relatie tot voeten, schoeisel,
houding, beweging, belasting en belastbaarheid
bij mensen die zich inspannen door sportbeoefening en/of fysiek vergelijkende arbeid.
Het doel is een beeld te creëren dat duidelijk
maakt wat de oorzaken kunnen zijn van het
enorm hoog aantal loopgerelateerde klachten
bij de Westerse bevolking in gebieden van A.D.L.
en sport in het bijzonder. Onderzocht zijn
begrippen als: hoe verhouden zich mensen met
(voor Westerse begrippen) goede voeten, slechte
voeten, goed schoeisel, slecht schoeisel, goede
belasting en belastbaarheid, slechte belasting en belastbaarheid in relatie tot eventuele
loopgerelateerde klachten. Zoals u in het verslag kunt lezen moet er een oorzaak voor en
antwoord te vinden zijn op de vraag, “waarom
wij wel en zij niet”. Wij willen dit graag onderzoeken zodat we de mens in al zijn facetten
optimaal kunnen adviseren in (sport)schoeisel,
houding, beweging, belasting en belastbaarheid.
Eindhoven | Januari 2005
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Ang Gelu Sherpa

Ronald Waterreus

Ruud van Nistelrooy

Ang Gelu Sherpa 27 jaar oud, Kathmandu.
Bij mijn tochten en in mijn levensomgeving
komen naar mijn weten geen loopgerelateerde
klachten voor. Ik heb zelden meegemaakt dat
er klachten zijn maar dan heb ik het niet
over bevriezingsverschijnselen of snijwonden.
Schoenen zoals jullie ze dragen zijn alleen maar
voor bescherming om de voeten niet te beschadigen. Als we s’avonds een tussenkamp naderen
zie je dat we eerst onze schoenen uitdoen en
de voeten gewassen worden waarna gewoon
teenslippers (chapal) aangedaan worden, veel
makkelijker toch.

Voor een voetballer is "sportschoeisel" één van
de belangrijkste onderdelen van je sportieve
bestaan. Het is immers je enige contact met de
grond waar je op staat en beweegt. Tevens een
gereedschap waar wij ons vak mee uitoefenen
en waar wij als sporters hoge eisen aan stellen.
Helaas wordt door commerciële overwegingen
met name jonge sporters vaak in een positie
gebracht waarin ze kiezen voor kwantiteit (geld)
in plaats van kwaliteit (goed schoeisel).

De perfecte voetbalschoen (zittend als een handschoen met ook nog de juiste steun, bescherming voor
MIJN voet) is voor mij het belangrijkste wat er is
in mijn vak omdat:
•de juiste steun van de schoen en mijn inlegzolen gecombineerd het mogelijk maakt om
zonder voetgerelateerde problemen het fysiek
loodzware seizoen door te komen (10 km per
wedstrijd x 50 excl. trainingen).
•de schoen het verlengstuk van mijn voet is en
daardoor erg bepalend in elke handeling die
met de bal wordt verricht.

Ang Gelu Sherpa 27 years old, Kathmandu.
During my trips and in my lifestile we never
hear about walking related injuries. I myself
have seldom experienced complaints other then
frozen feet or small wounds. Shoes like you
wear them are only for protection of the feet
against damage. When we arrive in the evening
at the campsite you see that the first thing we
do is take off our shoes and wash our feet. Then
we put on our small shoes (chapal), easy isn’t it.

For a football player "sportive footwear" is one
of the most important parts of your sportive
existence. After all, it is your only contact with
the ground upon which you stand and move. At
the same time it is a tool we use to practise our
profession and upon which we as sportsmen
place high demands. Unfortunately commercial
interests often place, mainly young sportsmen,
in a position in which they choose quantity
(money) instead of quality (good footwear).

Sherpa Mount Everest
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Topsporter - Top football player

Topsporter - Top football player

III

|

The perfect football shoe (that fits like a glove
and also gives the right support, protection for MY
foot) is to me the most important thing in my
profession because:
•the right support given by the shoe
combined with my insoles make it possible to
get through the physically heavy season (10 km
per match x 50 excluding training) without foot
related problems.
•the shoe is an extension of my foot and therefore very decisive in every action performed
with the ball.

topsport

Voorwoord

Onderzoek naar het ontstaan van sportblessures
door Wilco van Rooijen (‘Beroepsavonturier’, ‘Succesvolle beklimming Everest 20 mei 2004’)
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Als bergbeklimmer/poolreiziger en bovenal
beroepsavonturier ben ik altijd op zoek naar
de grenzen van het menselijk kunnen. Bij elke
nieuwe uitdaging leg je bewust de lat voor
jezelf zo hoog mogelijk. Presteren onder extreme
omstandigheden met gevaar voor eigen leven.
Je begeven in poolwoestijnen in totale eenzaamheid of het beklimmen van onmogelijk
hoge toppen. Klimmen op hoogten waarop het
menselijk lichaam niet meer goed kan functioneren. Waar iedere meter bevochten moet
worden,
waar
tenen,
vingers
en
neuzen afvriezen, waar mensen niet meer kunnen oordelen wat juist is en waar velen sterven. Als je de grenzen van het menselijk leven
opzoekt, zoals het beklimmen van de 8848 meter
hoge Mount Everest zonder extra zuurstof, dan
zijn goede voorbereidingen van levensbelang.
(Wilco en Dawa hebben om 10.00 uur lokale tijd, rond
04.00 uur ‘s nachts Nederlandse tijd, op de top van de
Mount Everest gestaan. Dat meldt een zeer trotse Wilco

om 6.50 uur uur donderdagmorgen 20 mei 2004. Op
het moment dat hij belt zijn Dawa en hij inmiddels al
weer een heel eind te voet op de terugweg.)
Daarom zocht ik de hulp van de wetenschap
omtrent de hoogte fysiologie al in een vroeg
stadium op. Ik wilde de wetenschappelijke
know how gebruiken voor mijn ultieme droom
namelijk de Mount Everest zonder extra zuurstof
te beklimmen. Ik trainde onder andere in hypobare kamers bij het Aeromedisch instituut in
Soesterberg, deed testen hoe mijn lichaam en
geest reageerden op 9000 meter onder laboratoriumomstandigheden en werkte mee aan
verschillende hypoxy onderzoeken.
Slechts weinig mensen hebben de kracht, de
tijd en het geld voor dit soort extreme uitdagingen. Maar het zijn juist deze uitdagingen die
spreken tot de verbeelding. Regelmatig geef ik
daarom ook lezingen over mijn ervaringen naar
de Noord- en de Zuidpool of beklimmingen van

de gevreesde K2 (8611 m) en de Mount Everest
(8848 m).
Op een van deze lezingen kwam ik inspanningsfysioloog Wil van Bakel tegen. Na zijn onderzoeksverslag: ‘voeten rond de wereld’ gelezen te
hebben was ik meteen enthousiast.
Dit onderzoek gaat over het ontstaan van
loopgerelateerde klachten en/of blessures, voor
toepassingen bij (top)sport en A.D.L (algemene
dagelijkse leefomstandigheden).
Waarom hebben wij in de Westerse wereld
zoveel last van loopgerelateerde (sport)
blessures? Het doel van het onderzoek is om
optimaal te kunnen adviseren in (sport)schoeisel,
houding, beweging, belasting en belastbaarheid.
Aan zulke wetenschappelijke onderzoeken werk
ik graag mee. Hiermee neemt de theoretische
kennis toe die in de praktijk weer tot uiting
komt en daarmee het welzijn en de (top)sport op
een hoger plan brengt.

enthousiast

Wilco van Rooijen, Adventure Consultancy
wilco.vanrooijen@wanadoo.nl
www.adventureconsultancy.com
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Summary

Question: “Why do we Westerners suffer so frequently
from running or walking related (sport) injuries ?”.

|V

In our modern Western society we have troubles
with a lot of (sport)injuries.
In the Netherlands alone we have expenses up
to € 200 million a year, and that concerns only
the officially registered injuries. Five years ago
we asked the question “why do so many people
suffer from injuries caused by running and walking
related movements?” After all, there must be a
cause for this problem!
Because of this reason we visited several
countries all over the world and were looking
for people who walk a lot and go through a
physically heavy load in daily circumstances.
After the study we discovered that, in contradiction to the physically heavy lifestyle and
every kind of shoes and feet from porters
and Sherpa’s, they almost never suffer from
walking or running related injuries. This was

english

Samenvatting

sensational because we Westerners suffer a lot
from walking or running related injuries, even
with the best shoes and bad or good foot health.
Sensational, because in some ways we treat our
feet wrong, whatever we do. The report shows
a realistic view about a significant relationship which can be very important concerning
the solution for this problem. The big question
therefore remains “why us and never them?”. At
the end of this initial study, it was clear that
further research is required to establish what
the root causes of these injuries are, taking
into account the fact that shoe quality and
foot condition are not necessarily the problems
that need to be addressed. Prevention is always
better than cure. At the end of the day, if
we can prevent these injuries, the insurance
companies, government, employees and the
business will benefit and of course, this increase
the quality of everyone’s’ lifestyle and most
importantly: “Mankind itself”.
W. van Bakel
Physiologist - movement science

Vraag: “Waarom worden wij Westerlingen
zo vaak geconfronteerd met loop gerelateerde
(sport)blessures?”
In onze Westerse samenleving hebben we veel
problemen met (sport)blessures. In Nederland
alleen al leidt dit jaarlijks tot een onkostenpost
van € 200 miljoen en dit zijn alleen maar de
officieel geregistreerde letsels. Met dit gegeven
zijn we ons 5 jaar geleden de vraag gaan stellen.
“Hoe is het mogelijk dat zoveel mensen met lopende
dagelijkse activiteiten en sporten zo vaak en ernstig
geblesseerd raken?” Hier moet een oorzaak voor
zijn!
Om deze reden zijn we een aantal volkeren
over de wereld gaan bezoeken waarvan we
weten dat zij vaak en ver lopen en fysiek
zwaar belast worden in hun dagelijks leven.
De gedachte is dat ook zij last zouden moeten
hebben van loopgerelateerde klachten, was
duidelijk verkeerd. Ondanks het goed, slecht

of geen schoeisel, fysiek zwaar belast en met
diverse voetvormen, blijken zij nauwelijks last
te hebben van loopgerelateerde klachten. Dit
is opzienbarend in vergelijking tot de Westerse
bevolking. Zouden wij onze voeten door welke
oorzaak dan ook, verkeerd behandelen? Het
verslag geeft een realistisch beeld over oorzaken en verbanden die mogelijkerwijs een rol
kunnen spelen in het probleem “waarom wij
wel en zij niet”. Met dit inventarisatieonderzoek is duidelijk vast komen staan dat, indien
wij in de toekomst het besproken onderwerp
“letsel en blessures” van loopgerelateerde aandoeningen willen voorkomen, verder onderzoek
noodzakelijk zal zijn. Zowel verzekeringsinstellingen, overheid, werkgevers en werknemers
zullen hier voordeel bij hebben met als centraal
en belangrijkste punt de mens zelf.

W. van Bakel
Inspanningsfysioloog - bewegingswetenschappen

dutch
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1. Het begin

1.1 Mount Everest

Wat eraan vooraf ging

Inleiding tekst dagblad ED./GE. 2002 o.a. M. Cuppens/W. van Bakel (Foto’s P. van Bakel © 2002)
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EINDHOVEN - "Sportblessures kosten Nederland jaarlijks ongeveer € 200 miljoen aan medische kosten. Wij
onderzoeken op diverse manieren hoe we blessures bij
sporters kunnen voorkomen”. Inspanningsfysioloog
Wil van Bakel: "Buchrnhornen-Axium”, het
bedrijf waar ik werk, doet constant onderzoek naar het ontstaan van loopgerelateerde
blessures en hoe we blessures bij sporters kunnen voorkomen. (Red. van Bakel bekend van zijn
niet alledaagse reizen naar o.a. Groenland-Noordpool
en zijn geliefde Arctische gebieden en tevens werkzaam voor een aantal Nederlandse topsporters.)
We doen dat niet alleen in ons biomechanica
laboratorium, maar ook op locatie. Vorig jaar
zijn mijn baas en ik mensen gaan zoeken
die vaak ver lopen en fysiek zwaar belast
worden. We kwamen in de Andes in ZuidAmerika terecht (net onder de Evenaar), bij de
materiaaldragers van expedities (porters/dragers).
Zij lopen, met een kilo of vijfentwintig bagage,
op een drafje door de bergen vaak met zelfgemaakte schoenen van oude autobanden. Tot
voor kort konden zij een gewicht van 30 – 40
kg. meedragen, door een zogenaamde porters
belangengroep op te richten in 2000 koos men
voor een betere aanpak. Maximaal mogen porters nu 25 kg per persoon dragen, zo voorkom je
ongelukken en kunnen meer mensen voorzien
worden van een inkomen. Deze zogenaamde
Inca-runners hebben bij mij een hoog aanzien
ondanks het soort klassensysteem dat men hier
kent waarbij de porter als minder of lager wordt
beschouwd.
We hadden wat moeite met de communicatie
met deze porters maar toen ze eenmaal begrepen wat de bedoeling was, vertelden ze o.a. dat

ze zelden last hadden van loopgerelateerde blessures. De in de Westerse cultuur zo veel voorkomende loopgerelateerde klachten: knie-, voet-,
been- en rugklachten kennen zij niet of nauwelijks. Als je erover nadenkt is het vreemd dat wij
Westerlingen, die zoveel geld besteden aan goed
(sport)schoeisel, verzorging en be-geleiding, meer
last hebben van blessures dan mensen die op
eigengemaakte schoenen rondlopen. Natuurlijk
kunnen een aantal factoren een belangrijke rol
spelen o.a: culturen, leefgewoonten, maatschappelijke omstandigheden etc. In dit onderzoek
hebben we deze factoren wel mee laten wegen
in bepaalde beslissingen, echter in deze fase van
onderzoek hebben we zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van praktische zaken waar we direct
mee geconfronteerd werden en op dat moment
minder relevante factoren minder betrokken bij
hypotheses of conclusies.

De start van een Empirisch
onderzoek

start

Empirisch onderzoek is het fundament van
wetenschappelijk onderzoek. Empirisch onderzoek bestaat uit het verzamelen van gegevens,
verkregen door kennis en ervaring.
De uit dit onderzoek verkregen gegevens (database) zijn van essentieel belang voor de opbouw
van modelontwikkeling
Met dit model kan men niet alleen kwantificeerbaar onderzoek verrichten maar gezien de
omvang van dit onderzoek is het ook praktisch
en toegankelijker.

Nu (oktober/november 2002) gaan de directeur
van Buchrnhornen Orthopedie Technieken en
ik naar de Mount Everest in Nepal (net boven de
Evenaar), o.a. om te kijken of het fenomeen in
de Andes uniek was. We gaan een aantal porters
en gidsen huren en proberen op ± 5700 meter
hoogte het basiskamp van Everest te bereiken.
We gaan o.a. kijken hoe deze groep porters
en Sherpa’s bewegen en functioneren. Ook
het schoeisel waarmee zij door het leven gaan
wordt onderzocht. Daarnaast zullen we ook een
inschatting van belasting en belastbaarheid
proberen te maken, zowel individueel maar ook
in vergelijking tot de mensen aan de andere
kant van de Evenaar.

en kleding. Vooral de speciale sokken die voeten
droog en warm moeten houden hebben onze
belangstelling omdat deze bij een positieve
test geschikt zouden kunnen zijn voor diabetespatiënten. De voeten mogen bij deze mensen
niet beschadigen en/of door koude voeten de
doorbloeding verstoren. Van Bakel vergelijkt dit
met de zogenaamde formule 1 ontwikkeling;
wat men bij deze sport ontwikkelt, vind je
later terug in onze personenauto’s. Hetzelfde
gebeurt met de (in dit voorbeeld te testen)
sokken, later met al dan niet aangebrachte verbeteringen gaat men deze terugvinden in de
dagelijkse - en/of sportomstandigheden.

Twee vliegen in één klap
Tijdens de tocht gaan we ook outdoor materialen testen voor bedrijven, waaronder speciale
sokken, hoogtemeter, GPS (Global Position System)

De 'Homemade' schoen,
gemaakt van autobanden
waarop de porters in de Andes
hun werk moeten doen.
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1.2 Sherpa’s
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De Sherpa’s leven in de Everest regio, volgens
Van Bakel, iets luxer dan hun “collega's” aan
de andere kant van de wereld (Evenaar Andes).
Helaas is ook in Nepal de porter, zoals in de
Andes, in aanzien laag ingedeeld door het
zogenaamde Oosterse Kastensysteem. In het
Everest gebied worden relatief veel expedities
gehouden, waarvan regelmatig materiaal zoals
schoenen en kleding achterblijft. De Westerse
invloeden zijn dan ook duidelijk zichtbaar,
zeker gezien het toerisme, want dit is de enige
bron van inkomsten voor de extreem afgelegen nederzettingen. Ook wordt er in het verre
Oosten steeds meer industrie op het gebied van
outdoor ontwikkeld en geproduceerd zodat
materialen als schoeisel “iets makkelijker” te verkrijgen zijn. Zelfs de vaak illegaal nagemaakte
professionele merkartikelen zijn van “redelijke”
kwaliteit.
Van Bakel en Buchrnhornen gaan kijken naar
het effect van het al dan niet dragen van

1.3 Hypothese

“beter” schoeisel door de Sherpa’s in vergelijking tot de porters van de Inca gebieden. Het
uiteindelijke doel van de expedities is onderzoek
doen naar het ontstaan van loopgerelateerde
blessures in relatie tot voeten, schoeisel, houding,
beweging, belasting en belastbaarheid. Van
Bakel heeft meerdere Hypothesen en vragen die
hij gaat onderzoeken (ED./GE. 2002 ).

De moderne bergschoenen
waarop Van Bakel en
Buchrnhornen rondliepen
tijdens de expeditie en
trektochten.

De eerste hypothese is: de Westerse voeten
zijn door een of andere oorzaak aan het
degenereren. Zouden we ze te veel verwennen?
Door de jaren heen is de conditie van ons lichaam
eigenlijk alleen maar verzwakt, dat wil zeggen:
in de Westerse samenleving. Denk maar aan
meer zittende banen, als we naar een exotisch
land reizen moeten we onze immuniteit waarborgen door een groot aantal (bio)chemische
en andere producten te laten injecteren, een
slokje water uit de zo zuiver uitziende bergstroom kan ons lichaam al tot verval brengen.
Zouden we te hard groeien? De gemiddelde
lengte van de Westerse mens is langer dan een
aantal jaren geleden! Zou dit misschien komen
door de voeding die wij tot ons nemen en overgewicht, “hoe reageren de voeten hier op?”. Omdat
er steeds meer klachten komen gerelateerd aan
voeten, zouden we het menselijk fundament
(de voet), nauwkeurig moeten onderzoeken en
al deze facetten in een onderzoek betrekken.
Waarom hebben wij, de Westerse bevolking,
meer problemen met voeten? Dat is dan ook de
belangrijkste vraag voor ons.
De tweede vraag die onderzocht wordt: zijn alle
moderne technieken toegepast in schoenen wel noodzakelijk? Als blijkt dat de Sherpa's in de Himalaya
door het dragen van Westerse schoenen last
hebben gekregen van loopgerelateerde klachten
en/of blessures is deze vraag zeker relevant.
De derde vraag: waarom komen er bij bepaalde type
voeten meer blessures voor dan bij andere?
Van Bakel: "Bij de Westerse samenleving komt de
holvoet veel voor (en geven vaak de meeste klachten).
De porters in de Andes hebben enorm platte voeten,
dit komt ook voor bij Westerlingen maar dan zijn het
vaak doorgezakte voeten in de volksmond “platvoeten”
en dit is een wezenlijk verschil met platte voeten.”
We onderzoeken het effect dat de verschillende
type voeten hebben op blessuregevoeligheid al

in ons onderzoekscentrum (biomechanicalaboratorium) en nu krijgen we de kans om dat met
heel andere mensen te doen. Van Bakel: "We
blijven onderzoeken hoe blessures ontstaan en hoe
ze te voorkomen zijn. Ruim twee miljoen sporters
lopen per jaar één of meerdere blessures op, waarvan
ongeveer de helft een arts of specialist moet raadplegen. Het is een groot voordeel en kostenbesparend
als je weet waarom en hoe blessures ontstaan. Met
deze kennis kan men tijdens de ontwikkeling van
(orthopedisch)schoeisel en/of sportschoeisel sneller
en efficiënter aanpassingen maken en belasting en
belastbaarheid beter doseren”.

5
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1.4 Protection Group International Porters
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Nepal, Everest gebied 2002.
We hebben een aantal porters en Sherpa’s
gehuurd en gaan de tocht, in totaal ± 200 km
beginnen. Het gewicht dat de porters normaal
moeten dragen is ± 30 kg., volgens de gids is
dit een makkie voor ze. Gelukkig, hebben wij
voldoende porters gehuurd zodat zij niet meer
dan 20 kg. hoeven te dragen, het schuldgevoel
dat we hadden is hiermee verdwenen.
In 1997/1998 is een soort Union opgericht ter
bescherming van porters. Deze Union draagt
zorg voor het welzijn van porters en Sherpa’s.
Gelukkig zijn ook in deze streken maatregelen genomen om deze mensen te
beschermen. Er vinden ook nu nog steeds veel
ongelukken plaats doordat de porters vaak uit
de arme en laaggelegen gebieden gecharterd
worden en niet aan hoogte en omstandigheden
gewend zijn. Oorzaken van ongelukken zijn
uitglijden, belasting en belastbaarheid te groot

(soms laten ze zich verleiden een zwaarder gewicht te
kiezen om daardoor meer te verdienen). Ook hoogteziekte (AMS Acute Mountain Sickness), ondanks
het speciale gen dat deze mensen bezitten om
de rode bloedlichaampjes efficiënter om te
zetten in zuurstof, is één van de oorzaken.
Ook wij zijn helaas een dode porter tegengekomen volgens de eerdere voorbijgangers lag
hij er al enkele uren, het leek erop dat hij uitgegleden was, zeker weten doen we dit niet
maar de houding zoals hij lag gaf een sterke
indruk daaromtrent.
Om deze mensen te helpen is vanuit Engeland
een organisatie opgezet die het mogelijk heeft
gemaakt deze mensen te voorzien van goede
bergschoenen. Deze schoenen zijn gratis
beschikbaar gesteld door een schoenfirma uit
Sunderland. Alleen, hoe komen deze in Nepal
en bij de juiste mensen terecht?
Ook dit probleem is opgelost en de schoenen
zijn dankzij een luchtvaartmaatschappij vanuit

London-Qatar naar de organisatie in Kathmandu
gevlogen en ook dat gebeurde geheel gratis.
Gezien het aantal grote dozen is dit een zeer
nobele geste.
Tekst: Kathmandu krant
Sturdy boots, which will help ease the trail for
hard-working porters carrying luggage for trekkers/
expeditions in the Himalaya, will be on their way
by air to Nepal thanks to a team effort by four
companies in the world. The group of the porters foundation accepted the offer gratefully “this gift is vital
for the working conditions for the porters, family and
the Himalaya trekking industry”.
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Geen uitzondering.

“this gift is vital ...”
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1.5 Voeten van porters in Nepal, Everest gebied

Opvallend; “Zowel de “goede” schoendragers (porters
en Sherpa’s), als de minder goede schoendragers
(teenslipper) Inca porters, blijken géén, zoals bij ons
genoemde loop-gerelateerde, klachten te kennen.

Rond de Evenaar;
Peru, Andesgebied.

|8

We zijn erg verrast als we voor het eerst
geconfronteerd worden met de voeten van onze
porters!
Als we uitgelegd hebben wat we graag van
ze zouden willen weten en eventueel willen
onderzoeken hebben we ook hier te maken met
een direct taalprobleem. Onze gids Ang Gelu
Sherpa spreekt goed Engels en kan tolk spelen.
Ang Gelu is een man van weinig praten en
veel vertellen, vooral als er iets geregeld moet
worden is hij in z’n nopjes, knikt een paar keer,
zegt weinig en er gebeurt exact dat wat moet
gebeuren, bescheiden en altijd lachen, mooier
kan niet.
De voet van de gemiddelde porter blijkt onbelast
en belast een voor onze begrippen normaal uitziende voet te zijn. De voetboog ziet er belast en
onbelast mooi gevormd uit. De tenen laten een
mooie spreiding zien (zie onderstaande foto porter).
Rechts ziet u een foto van een zandafdruk, daar-

naast een voorbeeldplaatje van een voor onze
begrippen normaal uitziende voet. Wat opvalt
is de gelijkenis van de afbeelding van deze voet.
Wel duidelijk zichtbaar is de eeltlaag die dikker
is dan bij ons Westerlingen, een bescherming
die het lichaam zelf heeft ontwikkeld.
Bij ons Westerlingen zitten de voeten vele uren
opgesloten in sokken en schoenen, daardoor
wordt de voet goed beschermd maar de warme
en vaak vochtige omgeving in onze schoenen
zorgen er vaak voor dat voeten zacht blijven
en weinig of geen eelt als beschermlaag gaan
vormen. Als we dan op blote voeten willen
gaan lopen vinden velen dit niet prettig, ook
de vetkussens onder de gewrichten zijn bij ons
vaak dunner en daarom willen we een zacht
voetbed. Let wel, hier is niets mis mee maar dit
zijn wel relevante verschillen die later in het
definitieve onderzoek duidelijk een rol kunnen
gaan spelen.
Wat wel opvalt is dat bij onze porters de

Rond de Evenaar;
Nepal, Everestgebied.

schoenen ’s avonds uitgaan, weersomstandigheden zijn van fris tot best wel koud maar het
lijkt ze niets te doen, de schoen gaat uit en
wordt vervangen door de teenslipper (chapal).
De vraag waarom men van schoenen wisselt
is o.a.: ‘ik heb de voeten net gewassen’, ‘I don’t
know’, ook duidelijk! Traditie? iedereen doet het
maar ik heb geen reden vernomen dat het een
kwestie zou zijn van “de schoen past niet goed, of
zit niet fijn”? Dus waarom men schoenen verwisselt is mij tot op heden nog niet duidelijk.

Dagtochten

Tijdens onze dagtochten zien we een groot
aantal porters voorbij lopen, de meeste mensen
hebben in vergelijk tot de Andes toch iets betere
schoenen aan, vaak zijn het sportschoenen van
toch wel bekende merken maar we komen zeker
ook porters tegen met schoenen zoals hierboven
te zien is.

Deze worden gedragen met open veters en als
een soort slipper. Zelfs een persoon op blote
voeten is geen bijzonderheid. Wat opvalt is
dat als we verder weg van de bewoonde wereld
komen de kwaliteit van het schoeisel steeds
slechter wordt. Ook deze mensen blijken zelden
loopgerelateerde klachten te kennen. De ondergrond waarop deze mensen lopen is ongelijk,
rotsachtig en over de gletsjers erg glad. Zo zou
het kunnen betekenen dat de voet en de verdere biomechanica véél beter getraind worden
en daardoor ook in alle opzichten sterker is in
vergelijk tot de Westerse voeten. Een conclusie
die dan ook zou gelden voor de porters in de
Andes, hoewel de ondergrond daar iets minder
ruw is dan in het Everest gebied.

everest
Foto porter, plaatje zandafdruk en voorbeeld.

Helaas; schoeisel dat we ondanks alle hulporganisaties zo af en toe
toch nog tegenkwamen.
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1.6 Eskimo’s Groenland
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Hoe moeilijk deze conclusie te stellen is
blijkt uit een eerder inventarisatie onderzoek
bij Eskimo’s. Zij lopen op een toendra-achtige
ondergrond in de zomer en in de winter op
sneeuw en ijs. Dit is dus een vlakke en vaak iets
zachtere ondergrond, je zou dus kunnen stellen dat de voeten bij deze mensen minder sterk
zouden zijn! Wat deze Eskimo’s wel doen in
de wintermaanden is sportgerelateerde spellen
organiseren. Dit soort spellen bestaat uit o.a.
een soort kickbox-achtige sprongen en trappen
maken naar een hoog opgehangen vaak dierlijk
voorwerp en de persoon die het hoogste “trapt”
wint. Ditzelfde doen ze ook met een soort van
zeehondendarmen gemaakt touw, dit doen de
twee opponenten om de oren en/of tenen en
gaan uiteen, wie loslaat verliest. Ook, dat wel
in het belang van ons onderzoek en voeten is, is
het zogenaamde voeten wegduwen, voorvoeten
tegen elkaar, hakken los en dan met volle
kracht duwen. Je ontwikkelt niet alleen een

enorm krachtige gastronemicus (kuitspier) maar
ook sterke voetspieren, ligamenten en coördinatie. Dit gebeurt in de wintermaanden regelmatig, een traditie waarbij een groot aantal
aspecten uitermate belangrijk zijn voor deze
groep, te denken aan o.a. fysieke training, sociale
aspecten, nuttige tijdsbesteding.
Groenland; noord westkust.
Bij een eerder bezoek aan Eskimo’s is het
opvallend dat ook bij deze mensen vrijwel
geen loopgerelateerde klachten aanwezig zijn.
Terwijl zij in de zomermaanden op relatief
goed schoeisel lopen en in de wintermaanden
alleen maar op vachten van beren, zeehonden
en/of rendieren. Ook deze mensen leggen
lopend grote afstanden af onder vaak extreme
weersomstandigheden.

gastronemicus
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1.7 Toch naar Afrika

Het kilimanjaro team de nacht voor de toppoging. V.l.n.r. Wil van
Bakel, Pien van Bakel, Herbert Paling, Paul Buchrnhornen

Groenland en de Inuit (bij ons in de
volksmond nog steeds Eskimo)

| 12

De Inuit zijn oorspronkelijk afkomstig uit Azië.
Meer dan vijfduizend jaar geleden staken hun
voorouders de (huidige) Beringstraat over en
trokken Alaska binnen. Drieduizend jaar later
arriveerden de eersten aan de westkust van
Groenland. Deze kust blijft gedurende de zomermaanden ijsvrij en is makkelijk bereikbaar. Inuit
betekent ‘echte mensen’, het betere ‘Eskimo’ is
echter een scheldwoord van de Canadeese CreeIndianen en betekent ‘rauw vleeseter’. Gedreven
door overbevolking trekken de Inuit rond 1300
naar de verlaten oostkust. Drijfijs weerhoudt
schepen ervan hier te landen. Vikingen verkennen alleen de groene, uiterst zuidelijk punt van
het eiland. Vandaar de naam Groenland. Pas
in 1896 ‘ontdekt’ de Deen Holm de nederzettingen van de Inuit aan de oostkust. Het enige
volk dat zich staande weet te houden in het spel
der oerkrachten leefde hier vijfhonderd jaar
onafgebroken in een isolement. Vanaf 1980 komt
mondjesmaat het toerisme op gang. Groenland,

het grootste eiland ter wereld, telt in totaal ongeveer 55.000 inwoners.
De voetbescherming bestaat uit zeehonden
rendierhuiden gemaakte laarzen en schoenen
genaamd “Kamikker” en zijn vergelijkbaar met
het schoeisel van Samen Bewoners van Noord
Scandinavië, (zie specifieke hoofdstuk 2.1 Schoenen
van rendierhuiden, natuurlijk en functioneel).

Naar aanleiding van de vele vragen vanuit het
werkveld: ”toch naar Afrika”. Tijdens het begin
van onze ideevorming hadden we de indruk dat
we Afrika wel over konden slaan voor ons onderzoek. De reden was dat deze bevolkingsgroepen
te veel zouden afwijken van de vergelijkende
onderzoekspopulatie die wij voor ogen hadden.
Na het bestuderen van het vooronderzoek en de
discussies die daarop volgden zou het toch van
wezenlijk belang kunnen zijn, als we de juiste
doelgroep maar wisten te vinden.
De Doelgroep.
Eigenlijk simpel; “zoek een hoge berg” en je vindt
de doelgroep: de Kilimanjaro Tanzania Afrika.
Deze groep is te vergelijken met de eerder
onderzochte bevolking, namelijk dragers van
expedities en trackings. Zo hebben we besloten in het najaar van 2003 toch naar Afrika te
gaan.
Het doel, een vergelijkend onderzoek te
doen tijdens de beklimming van de top van

de Kilimanjaro (Tanzania). Deze ± 6000 meter
hoge berg is de hoogste berg in Afrika en
hoogste alleenstaande berg in de wereld niet
aaneengesloten in een bergketen. We volgen
de veiligste route die eventuele hoogteziektes
kan voorkomen maar tevens de zwaarste in
lopen, klimmen en klauteren. De overnachtingen zijn in tenten, zoals ook de dragers
doen. De groep bestaat uit twee gidsen en 10
tot 12 dragers. Ons team bestaat deze keer
uit: Paul Buchrnhornen (directeur Buchrnhornen
Orthopedische Schoentechnieken), Herbert Paling
(fysiotherapeut), Pien van Bakel (mentale support
en fotografie) en Wil van Bakel (onderzoeker biomechanicalaboratorium Buchrnhornen).
We hebben ons tot doel gesteld een soort vergelijkend onderzoek te houden zoals tijdens
de Everest tocht exact een jaar geleden. Tevens
hebben we ook een mogelijkheid gevonden om
na de beklimming de mensen op het platteland

10 tot 12 dragers
Eskimo schoeisel is genaamd Kamikker
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2. Schoenen van dragers

Joseph
Joseph J. Obare
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te onderzoeken cq. observeren. Dit laatste
hebben we ook laten doen door een inventarisatie onderzoek bij verschillende ziekenhuizen. Hiervoor hebben we contact
gezocht met o.a. het St. Mary’s hospital in
Kenia. Daar hebben we enorme hulp gehad van
de Nederlandse studente verpleegkunde Judith
Paling, onze contact persoon en Joseph J. Obare,
medewerker inventarisatie-onderzoek en werkzaam als fysiotherapeut (zie foto).
Anne-Marije v. Kuijen Arts in opleiding die ons
in contact heeft gebracht met het ziekenhuis in
Moshi Tanzania. Dr. Jerome Y. Lema, Taranguire
Sopa Lodges in Taranguire national park en
veldarts in de regio Arusha Tanzania. Dr. Lema
heeft tijdens gesprekken veel nuttige informatie verstrekt over het fenomeen schoeisel,
voeten en voetgerelateerde klachten.
Ook tijdens deze tocht zien we een groot aantal porters voorbij lopen, de meesten hebben
in vergelijk tot de Andes, Everest en Arctische

gebieden toch een iets slechtere kwaliteit
schoenen aan. Vaak zijn het kapotte sportschoenen van de wel bekende merken en als
ze goede schoenen aan hebben zijn deze vaak
niet de juiste maat, zelden te klein maar vaak
te groot enorm te groot en ook op sandalen
in de kou de bergen in. Ook hier worden de
schoenen vaak gedragen met open veters als een
soort slipper.en zijn personen op blote voeten
geen uitzondering. Wat ook opvalt is dat als we
verder weg van de bewoonde wereld komen de
kwaliteit van het schoeisel nog slechter wordt.
Ook deze mensen blijken zelden loopgerelateerde klachten te kennen. Ook hier is
de ondergrond waarop deze mensen lopen
ongelijk, rotsachtig en over de gletsjers erg
glad en koud. Dit zou kunnen betekenen dat de
voeten en de verdere biomechanica véél beter
getraind worden en daardoor ook in alle opzichten sterker zijn in vergelijking tot de
Westerse vaak luie voeten en voetspieren.

Enkele van de indrukwekkendste schoenen en schoeisel dat gebruikt
wordt zijn bovenstaande voorbeelden.

Een conclusie die dan ook zou gelden voor de
porters in de Andes en in het Everest gebied.
Ook bij dit soort gebruikt schoeisel blijkt vrijwel geen loopgerelateerd letsel voor te komen.
Ik vind dit erg interessant als we dit vergelijken met waar wij hier in het Westen mee
geconfronteerd worden. Als ik me voorstel om
een Westerse voet te beschoeien met dit soort
schoeisel is dat vragen om serieuze moeilijkheden.
Voeten als deze rechts op de foto zijn de bekende
Afrikaanse voorbeelden; een platte voet, géén
platvoet, met een gespreide brede voorvoet
en dikke rechte MTP1 die vaak korter is dan
2. Dit betekent een duidelijk verkorte eerste
straal. Deze eerste straalverkorting is hier in
het Westen vaak een oorzaak van verschillende
aandoeningen aan de onderste extremiteit;
valgusstand, te ver doorzakken van de voet
vanuit het onderste spronggewricht en in min-

dere mate ook bij een (te) beweeglijk bovenste
spronggewricht. Fascictis plantaris problemen.
Tibialis posterior, allen aandoeningen die voort
kunnen vloeien vanuit o.a. de verkorte eerste
straal. In de praktijk is dit onderzocht en kan
men dit probleem (verkorte eerste straal) ondervangen d.m.v. een juiste inlay of in de volksmond een steunzool.
Deze mensen weten niet eens wat voet en/
of loopgerelateerde klachten zijn, het komt
gewoon niet voor.

•Links de afdruk van de bekende Afrikaanse voet
(zie ook foto rechts).
•Rechts de afdruk van een zgn. normale neiging tot lichte
holle voetafdruk.
Beide afdrukken geven een goed gemiddelde van het voet
type in deze regio van Afrika.
Links: kapotte sportschoen.
Midden: veel te grote (wandel?) schoen.
Rechts: een aan elkaar geplakte Teva sandaal.
‘Zeldzaam’, maar we zagen tijdens de beklimming ook dragers op blote voeten.
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2.1 Exotisch schoeisel onder de loep
Schoeisel, een benaming van voetbescherming,
ondersteuning en begeleiding.
Van al de schoenen die ik gezien hebben in
alle uithoeken van de wereld heeft de volgende
schoen voor mij een enorme indruk achter
gelaten. Het volgende schoeisel, gemaakt door
handen en zonder moderne machines. Deze
schoen is ontworpen om voeten te beschermen
tegen invloeden vanbuiten af zoals extreme
weersinvloeden waarbij temperaturen van
–40 C°geen uitzondering zijn. Tot heden is
met alle hedendaagse materialen niets
vergelijkbaars gevonden die dit schoeisel zou
kunnen vervangen. Vandaar dat dit schoeisel
specifiek wordt uitgelicht (vergelijkbaar is het
Eskimo schoeisel Karmikker genaamd).
| 16

Schoenen van rendierhuiden,
natuurlijk en functioneel
De bewoners van de noordelijkste provincies van Scandinavië, ook wel “Lappen” of
“Samen“ genoemd, kennen als geen ander de
functionaliteit van de rendierhuiden. Naast
de vele andere mogelijkheden waarvoor de
rendierhuiden gebruikt kunnen worden gaat
mijn aandacht vooral uit naar het gebruik
als schoen. Met het grootste gemak kan deze
schoen de enorm lage temperaturen weerstaan,
heeft van nature een antislipzool en kan daarnaast ook als “skischoen” gebruikt worden.
Tijdens onze vakantie in Akaslompolo (Noord
Finland) zien wij Samen op handgemaakte
schoenen van rendierhuiden lopen. Tijdens een
bezoek aan een Samendorpje vragen wij ons
nieuwsgierig af of deze schoenen wel warm
genoeg zijn. Het antwoord komt al snel, de man
trekt zijn schoen uit, haalt een handvol gras
uit de schoen en legt deze bij het kampvuur.
De man gaat met blote voeten in de schoenen

en heeft geen koude voeten want als hij zijn
schoenen weer aantrekt vult hij deze eerst weer
met nieuw droog gras tot aan zijn kuiten en
bindt met een brede band van stof de schoenen
vanaf zijn enkels tot aan het onderbeen weer
dicht. Toch blijven wij nieuwsgierig.
Wat maakt deze schoenen zo functioneel?
Eigenlijk is het net als met kleding, zorg dat
je kleding, of in dit geval de schoen, als een
tweede huid werkt. Kleding isoleert en biedt
bescherming tegen de kou. Wat je niet moet
vergeten is dat het vocht dat ontstaat wel moet
kunnen ontsnappen met behulp van goede ventilatie. In dit geval weten we dat de rendieren
met het grootste gemak in de kou kunnen overleven door de isolatiewaarde van hun huid. Hoe
goed deze isoleert is afhankelijk van de lengte
en de dichtheid van de haren.

2.2 Training van voeten
wordt is belangrijk omdat bepaalde delen van
de huid, zoals het gedeelte van de kop, dichter
begroeit is met haren en dus beter isoleert.
Doordat de huid met de haren in tegengestelde richting voor de zolen gebruikt wordt
ontstaat er een natuurlijke antislip. Het voorste
gedeelte van de zool wordt met de haren naar
achteren gemaakt en het achterste gedeelte met
de haren naar voren. Hierdoor glijd je tijdens het
afzetten met de voorvoet niet uit en bij het
landen op de hak ook niet. De haren zorgen
voor de natuurlijke antislip. Bij de enkel worden
een soort lusjes gemaakt waaraan de stoffen
bandages vastgemaakt kunnen worden waarmee
de schoen vastgezet wordt. De voorkant van de
schoen wordt in een mooie punt afgewerkt
zodat deze enerzijds volgestopt kan worden met
gras ter isolatie en anderzijds mooi onder de
bindingen van de telemark ski past.
Het aan elkaar naaien van de verschillende
delen van de schoen gebeurt met de pezen uit
de rug van de rendieren. Als ze te stug zijn wordt
er eerst op gekauwd zodat de naaidraad soepel
wordt. Het gebruik van dit natuurlijk garen
heeft als voordeel dat de gaten die gemaakt
worden door de gebruikte naald, vanzelf
dichtgaan als de draden nat worden. Zij zetten
dan uit en het gat is weer dicht.

Hoe wordt de schoen uiteindelijk gemaakt?
De huiden worden eerst gedroogd en hierna
volgt een proces van schuren. De huid wordt
meerdere keren geschuurd en daarna met een
speciaal middeltje behandeld waardoor de binnenkant van de huid mooi glad wordt. Hierna
wordt de huid nog ingesmeerd met iets dat op
olie lijkt zodat deze uiteindelijk mooi soepel
wordt. Links en rechts nog een beetje rekken en
een “lapje” huid is klaar om er de schoenen van
de maken. Welk stukje huid waarvoor gebruikt

Als inspanningsfysioloog ben ik vrijwel
dagelijks bezig met het trainen en adviseren
van (top)sporters.
Ook training van voeten en de bovenliggende structuren worden behandeld,
maar wij Westerlingen moeten ons hiertoe
zetten en doen dit alleen als het ons wordt
opgedragen. In onze dagelijkse omstandigheden zullen maar weinig mensen denken aan
training en/of oefenen van voeten, in vergelijk
tot de porters zullen onze voeten in dat opzicht
achterblijven en vergeet niet, de voet is het
fundament van ons gaan en staan.
Een van de mooiste voorbeelden van training
is niet alleen de natuurlijke manipulatie en
training via de ondergrond van voeten en daar
bovenliggende structuren maar als je nu eens
kijkt naar de Afrikaanse Masai bevolking, die
als een soort natuurlijke vorm van krachttraining deze dansvormen uitoefenen. Het is
ongelooflijk dat deze jagers vanuit stand zo
recht en hoog kunnen springen. Een pure
vorm van krachttraining met zowel een hoge
fysiologische als mechanische belasting.
Deze jagers leven nog steeds als nomaden in de
savanne van Oost Afrika en lopen dagelijks vele
kilometers, soms wandelen en soms hard maar
met een continu tempo dat niet overschreden
wordt, ook niet als het makkelijker gaat dan
verwacht. Met andere woorden Belasting en
belastbaarheid stemmen overeen met hetgeen
dat gevraagd wordt van het lichaam.
Hier in het Westen willen we alleen maar
meer, verder en sneller, met name in de
recreatiesport. Wij willen onze grenzen telkens
verleggen tot dat belasting en belastbaarheid
niet meer overeenstemmen met alle gevolgen
van dien, het sportletsel is geboren.
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2.3 Masai
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Masai zijn hele slanke mensen met dunne
armen en benen, dit is niet vanwege een eventuele ondervoeding. Deze mensen zijn nomaden
als geen ander en hebben vrijwel altijd eten in
de omgeving zoals schapen/geiten en de natuur.
Deze vindingrijke mensen sturen hun kinderen
op jonge leeftijd, ± 10 jaar, weg de natuur in
zonder iets van begeleiding. Deze kids hebben
alleen een speer en een kleed (blote voeten) en
moeten meer dan een half jaar zien hoe ze het
alleen redden in de natuur.
Komen ze na deze periode weer terug mogen
ze het rood/blauwe kleed aan en kunnen ze
zich Masai krijger noemen. Hier vindt dus een
natuurlijke selectie plaats zoals bij dieren in de
natuur waar de jonge dieren na een bepaalde
tijd worden afgestoten en zelfstandig moeten
zien te overleven. Nu wil ik mensen niet met
dieren vergelijken maar als een kind niet slaagt
om zich aan te passen aan de uiterst zware
omstandigheden zal deze niet als krijger worden

aangenomen, Dit betekent dat hij tegen zichzelf
in bescherming wordt genomen om de simpele
reden dat overleven voor hem niet mogelijk zal
zijn. Je ziet dus een natuurlijke bescherming
van belasting en belastbaarheid. Ook sporters
moeten hier een conclusie uit trekken want wij
willen alsmaar meer, verder en sneller terwijl
we daar fysiologisch en mechanisch soms niet
geschikt voor zijn. De mechanica van een Masai
is ongelooflijk interessant. Wat opvalt zijn de
dunne en tengere onderbenen, smalle, vaak
lange voeten. Je ziet tengere structuren van
gastronemicus, hamstring en calcaneus.
Een duidelijk zichtbare lange slanke achilles
aanhechting op het hielbeen, dit hielbeen steekt
iets verder uit dan bij de blanke bevolking te
zien is. Mechanisch heb je dan een gunstiger
hefboom moment en misschien verklaart dit
mede waarom dit type mensen vaak sneller kunnen zijn dan hun blanke opponent. Ook bij deze
bevolkingsgroepen gaat alles op blote voeten

en/of de autoband slipper. De reden waarom
ze schoeisel zijn gaan dragen is dat de infrastructuur in Afrika ook is geëvalueerd en er meer
verharde wegen zijn aangelegd met scherpe
kiezels en door de zon warme teerwegen. De
duidelijke reden is dan ook bescherming tegen
invloeden van onderuit toegebracht.
Je ziet als totaalbeeld dat van jongs af aan deze
mensen worden opgeleid voor het dagelijks
bestaan waarbij duidelijk een afscheiding wordt
gemaakt tussen wat het individu niet of juist
wel kan. Dit gebeurt door natuurlijke training
die wij het in sporttechnische termen Fartlek
training noemen (Fartlek is Zweeds en betekent
Fart-vaartmaken en lek-spelen, dus spelenderwijs
vaart maken).
De conclusie is dan ook niet stilzitten of lui
worden. Door inactief te zijn degenereren wij
Westerse mensen snel en kunnen belasting en
belastbaarheid niet meer opvangen. Dit uit zich
vaak in allerlei fysiologisch ziekten (diabetes en

masai

reuma zijn hier voorbeelden van) en mechanische
problemen van het fundament; “DE VOETEN”
Deze zijn steeds minder gewend aan bewegen
waardoor overbelasting sneller kan ontstaan.
Door inactief te worden zijn belasting en belastbaarheid veel moeilijker in te schatten. Als men
dan ook nog stevig sport gaat bedrijven is de
ramp niet meer te overzien. Misschien kent u
een hardloper die nog nooit geblesseerd is geweest, natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn
maar ik ken ze niet!
Zou dit bovenstaande verhaal de eerste indicatie kunnen zijn waarom wij wel en zij niet of
nauwelijks loopgerelateerde klachten hebben?
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3. Geen blessures en loopgerelateerde klachten
bij Sherpa’s en Porters
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Bij nogmaals navraag doen naar loopgerelateerde klachten, zoals wij die in de sport en
dagelijkse omgang kennen, blijkt dat zij daar
vrijwel geen last van hebben. Hetzelfde geldt
voor de porters in de Andes en voor de Eskimo
volkeren. Toch vreemd als we bij ons in de
Westerse wereld gaan kijken, blijkt alleen al bij
hardlopen ± 69% (Runners world subscribers study)
van de mensen aan loop gerelateerde blessures
te lijden. Als ik in Nederland een onderzoek
zou opzetten naar loopgerelateerde klachten
alleen bij sport, zou het mij niet verbazen
als dit percentage veel hoger zou liggen dan
69% (sport)mensen en zeker hardlopers zonder
klachten en/of blessureleed zijn zeldzaam.
Loopgerelateerde klachten, klachten niet door
derden aangebracht.
Hoe zeldzaam het is om met loopgerelateerde
klachten in aanraking te komen in Afrika kun
je zien aan het intake formulier (zie volgende

pagina) dat ± 6 maanden op de locatie als
genoemd heeft gelegen. Het formulier dat is
verzonden naar verschillende ziekenhuizen en
of medische posten, is eenvoudig van opzet
maar geeft die essentiële informatie die wij
nodig hebben. De kopie laat duidelijk zien
dat loopgerelateerde klachten nauwelijks
voorkomen in dit gedeelte van Afrika. Na 3 tot 6
maanden registreren van gegevens met behulp
van dit formulier en dan maar 4 personen met
loopgerelateerde klachten en/of locatieklachten
zoals enkel, knie, heup etc. Als we kind 1 male
new born niet meetellen zijn het er zelfs maar
3. Natuurlijk kan het getal iets hoger liggen
omdat niet iedereen in Afrika de mogelijkheid
heeft om een arts of ziekenhuis te bezoeken. Dit
kan zowel een logistiek als financieel probleem
zijn. Dit drukt ons wederom met de neus op de
feiten hoe goed we het hier in het Westen eigenlijk hebben met onze gezondheidszorg.

Is dit een tweede indicatie van belasting en belastbaarheid waarom wij wel en zij niet of nauwelijks loopgerelateerde klachten hebben?

2e

21

|

3.1 Wel blessures en klachten bij Sherpa’s en 		
Porters
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De klachten die zowel in de Himalaya
als de Andes voorkomen zijn nek en/of
schouderklachten. Deze klachten hebben niets
te maken met loopgerelateerde eigenschappen
maar met het dragen van de last (zie foto’s). Het
is ons niet duidelijk waarom men de zware en
onhandelbare last zo draagt in plaats van
de voor onze begrippen goede rugzak te
gebruiken? De Sherpa gidsen dragen wel rugzakken maar ook zij kunnen niet duidelijk
verklaren waarom. “Het is minder zwaar op onze
manier” dat is wat wij vaak te horen krijgen van
de porters.
We hebben zelf niet getracht om de last op
hun wijze te dragen, dus een oordeel is niet
mogelijk maar ik moet wel erkennen dat de
manier waarop deze mensen functioneren
uniek is en véél respect verdient.

dit geeft volgens de gidsen geen of nauwelijks
problemen. Andere Afrikaanse dragers dragen
de lasten gewoon boven op het hoofd zoals de
bekende waterdragers met de emmers/schalen op het hoofd. Bij de laatste groep komen
halsklachten en nekhernia’s frequent voor. De
vraag waarom zij de Westerse rugzakken wel
meer gebruiken is; het gaat wel makkelijk en
je kunt er veel aanbinden. Verdere logica ontbreekt en/of bestaat de kans dat ze stiekem toch
per kilo betaald worden, dat zou niet mogen
maar wie controleert dit tijdens zo’n tocht?

De meeste Afrikaanse dragers dragen hun last
gewoon met Westerse rugzakken (zie: foto rechts),
Dragers op de flanken van de Kilimanjaro
De enige blessures die bij porters
voorkomen zijn nek/hals klachten.
Niet verwonderlijk als je deze foto ziet.

Klooster in Nepal, Tengbouche.
Tengboche is an important Buddhist monastery in
the mountains of the Himalayan Kingdom of Nepal.
It is in the Khumbu region of northeast Nepal, the
home of the Sherpas.
Mooiste Voorbeeld:
Drie jonge Monniken, drie verschillende
voetbedekkingen.
Voetballen op 3867m. Ook zij blijven verstoten van
klachten en/of/blessures.

buddhist monastery
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3.2 Mooiste voorbeeld van aanpassing mens, 		
voet en ondergrond

4. Continent, culturen en verschillen
Een aantal duidelijke verschillen tussen de mensen, voeten, schoenen, belasting en belastbaarheid in verschillende continenten met een aantal opvallende waarnemingen.
Onderwerp

Peru/Andes

Nepal/Everest

Meest waargenomen
voettype.

Plat tot zeer plat.

Aantekening figuren.

Groenland
Noordwest

Europa West

Afrika
Tanzania/Zanzibar

Normaal/neiging tot Normaal/plat.
plat.

Plat/hol.

Hol/plat ook combinatie.

Meest waargenomen platte voeten.

Meest waargenomen Meest waargenonormaal uitziende
men zit tussen
voeten.
beide figuren.

Beide meest
waargenomen bij
ongeveer 2500
mensen in 8 jaar
registratieonderzoek (sportspreekuur).

Meest waargenomen rechter plaatje,
de linker afdruk
komt ook regelmatig voor.

Schoeisel goed/slecht*1

Slecht.

Goed/matig.

Zomer - goed.
Winter - slecht!

Goed.

Slecht/geen/matig.

Invloed Westerse
wereld op schoeisel.

Zeer laag.

Hoog.

Zomer - hoog.
Winter - nauwelijks.

N.v.t.

Nette schoen, hoog
aanzien.

Belasting en belastbaar- Hoog, maar
heid (Westerse begrippen). beschermd (zie
inleiding).

Zeer hoog, nog
onvoldoende
beschermd.

Zomer - laag.
Winter - matig tot
hoog.
Zeer wisselend.

Dagelijks laag/sport
hoog/arbeid laag
m.u.v. bepaalde
beroepen.

Loopgerelateerde
klachten en/of blessures. anvulling met
klachten die wel
voorkomen maar niet
loopgerelateerd zijn.
Meer uit commercieel
oogpunt ontstane
klachten.

Niet of nauwelijks
nek-/halsklachten
minder dan in de
Andes.
Betere uitrusting
en andere draagmethode. bevriezingen bij chapal
(teenslipper)achtig
schoeisel. *2 Hoogteziekte (te snel te
hoog).

Niet of nauwelijks.
Hierbuiten vallen
de letsels zoals
bevriezingen bij het
dragen van slechte
bescherming.

Voorbeeld van
voettypen volgens
waarneming.
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Voorbeeld 1:

Voorbeeld 2:

Een voet in het dagelijks bestaan van de grote
stad Arusha, Afrika. Mooi gewelfde voet met
de iets naar achter uitstekende hak. Calcaneus,
zoals eerder beschreven is, steekt de calcaneus
iets verder uit dan bij het gemiddelde blanke
ras. Als je hier een werktuigbouwkundige formule op los laat zie je dat er een langer
(gunstiger) hefboom moment aanwezig is t.o.v.
de kortere calcaneus. Dit betekent dat een
efficiëntere beweging mogelijk is om de voet
plantair te bewegen. Efficiënter betekent ook
weer dat het minder energie kost. Kuitspieren
hoeven hierdoor minder arbeid te verrichten bij
belastingen, misschien dat er daarom geen of
nauwelijks achilles- of kuitletsel voorkomt.

Hier zie je hoe geweldig de voet zich aanpast
aan de ondergrond. Je ziet aan de voet dat
deze iets te verduren heeft of heeft gehad. Een
echte arbeiders voet die wel wat gewend is aan
belasting maar nog (hij wordt 43 jaar geschat)
nooit last heeft gehad van loopgerelateerde
klachten.
De voet past zich perfect aan t.o.v. de ondergrond. Vanuit de hak tot aan de grote teen,
lopende over oneffen lavagesteente zie je hoe
ongelooflijk mooi de voetbeenderen zich aanpassen aan de gewelvingen van de ondergrond.

Nek-/halsklachten
*2 hoogteziekte
(te snel te hoog).
Bevriezing bij het
dragen van slecht of
niet voldoende beschermd schoeisel.

Dagelijks laag
maar langdurige
arbeid veel en langdurig lopen m.u.v.
bepaalde beroepen
.
Zeer hoog in alle
Niet of nauwelijks.
opzichten. In de
Hierbuiten vallen
sport zelfs ongeveer de letsels bij het
70% loopgereladragen van slechte
teerde klachten (zie bescherming
tekst).
aan/om voeten,
blootvoets en slippers.
Nek-/halsklachten.
Draagmethoden:
rugzak en recht op
het hoofd (waterdragers).

*1 Voor Westerse begrippen goed schoeisel o.a. pasvorm, steun, stabiliteit, comfort en bescherming. Dit wil niet zeggen
dat het schoeisel (vaak sportschoeisel) dat op locatie gebruikt wordt per definitie slecht is, verre van dat. Wat bedoeld wordt,
is de kwaliteit van (sport)schoeisel volgens de Westerse normen.
*2 Bij hoogteziekte zou je kunnen stellen dat een porter of Sherpa wel beter weet! Echter de praktijk laat zien dat de
commerciële belangen zwaarder wegen dan de gezondheid. Om een voorbeeld te noemen van de ernst van AMS (Acute
Mountain Sickness) voor een laaglander op zee niveau. Als een persoon vanuit laaggelegen gebieden (zeeniveau) naar ±18000
feet (± 6000 meter) ingevlogen zou worden dan kan hij of zij binnen een uur sterven. Natuurlijk is dit persoonlijk inzake
gevoeligheid van lage luchtdruk en zuurstofvermindering maar het toont toch aan hoe gevaarlijk te snel te hoog gaan
kan zijn, ook voor porters en Sherpa’s.
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4.1 Inventarisatie 1 (globaal)
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Na ± 5 jaar inventarisatieonderzoek kunnen
we een aantal hypotheses en feiten op een
rij zetten. Natuurlijk blijven nog een aantal
vragen open: Zou een inventarisatieonderzoek
in Afrika (Kilimanjaro/Tanzania) nodig zijn?
Ook in dit land hebben we redelijkerwijs met
dezelfde omstandigheden en feiten te maken
(zie hoofdstuk 1.7 Dus toch naar Afrika).
In dit verslag kan men lezen dat men het met
sommige hypotheses goed mis kan hebben.
Bijvoorbeeld bij de Himalaya dragers dachten
we dat zij zoals de dragers in Zuid-Amerika
platte voeten zouden hebben. Het tegendeel
dus; bij de meeste dragers en Sherpa’s die we
gezien hebben blijken normaal gewelfde voeten
het meeste voor te komen. De gedachte dat bij
de Andes-porters platvoeten (pes plano valgus)
zouden voorkomen blijkt ook niet te kloppen,
wel platte voeten. Deze voeten zijn in tegenstelling tot een platvoet niet doorgezakt, waarschijnlijk komt dit door de levensomstandigInfo: Er is maar één echte voetstand die zich platvoet mag noemen en dat is de stand waarbij de binnenkant van de voet geheel
grondcontact maakt in stand. De "normale" voetboog die daar
behoort te zitten is geheel afwezig. Alleen deze stand van een
voet mag zich een echte "platvoet" noemen, zie figuur (voet 1:
normale afdruk, voet 2: voet met grote neiging tot platvoet, voet
3: een platvoet). De echte platvoet is in de meeste gevallen een
aangeboren gegeven. Het is een bepaalde stand die in hoge mate
erfelijk is. Dat wil zeggen 2 mensen die platvoeten hebben zullen
geen kinderen krijgen met holvoeten.
(tekst: www.gezondheid.be)

1

heden en na verloop tijd zo gegroeid. Rond
dezelfde Evenaarlijn richting centraal Afrika
blijken platte voeten en platvoeten voor te komen.
De reden hiervoor zou volgens ingewijden kunnen zijn, het voedingspatroon, kwaliteit van
voeding, vanaf de geboorte een bijzonder slechte
en veel te geringe voeding. Dit zou op zich al een
onderzoek waard zijn, zeker omdat de gedachtengang hier in het Westen met betrekking tot
voeding, die overmatig aanwezig is, inclusief de
bestandsdelen op het gebied van mogelijkerwijs
(groei)hormonen, de groei zou beïnvloeden.

4.2 Inventarisatie 2 (belasting en belastbaarheid)

Je kunt je de vraag stellen of deze fysiek zwaar
belaste mensen vergeleken kunnen worden met
de Westerse (Europese) bevolking. Wij in het
Westen worden in ons dagelijks bestaan fysiek
niet meer zo zwaar belast en we zullen dus naar
vergelijkende belastingen moeten zoeken zoals
bijvoorbeeld bij het sporten.
Is de impact van wandelen vergelijkbaar met
joggen?
Nog voor kort werden krachten van 4 tot meer
keer het lichaamsgewicht verkondigd bij het
hardlopen, krachten die geschat onder de voet
zouden plaatsvinden. Bij een persoon van 75 kg
lichaamsgewicht zou dit dus ongeveer 300Kg of
meer zijn, deze belasting is erg hoog.
Metingen hebben een heel ander beeld laten
zien! In diverse onderzoekcentra, waaronder ook ons biomechanicalaboratorium,
hebben we met geavanceerde test- en meetapparatuur drukbelasting gemeten onder de voet
(zie figuur V op de volgende pagina) schoen en/of in de

schoen. De gevonden waarden zijn in het
algemeen bij wandelen 1 tot 1,2 keer en bij hardlopen 1,2 tot 1,4 keer het lichaamsgewicht. Het
is niet echt een verrassing, het lichaam bezit
een unieke eigenschap om dit te compenseren
en biomechanisch gezien heeft de voet zoveel
bewegingsassen (zie afbeelding hieronder) dat
krachten onmiddellijk verdeeld worden in o.a. de
voet. De eventuele restbelastingen kunnen door
schoenen (indien gedragen) worden opgevangen.
Een restdruk kan dan door de enkel, kniegewricht en heup worden geabsorbeerd. De
overgebleven krachten zijn die krachten die bij
ons Westerlingen met grote waarschijnlijkheid
tot blessures zullen leiden in tegenstelling tot
de onderzochte bevolkingsgroepen.

Bewegingsassen van de voet volgens J.H. Hicks 1953,
The mechanics of the foot.
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4.3 Inventarisatie 3 (schoeisel, type en kwaliteit)

Overzicht van krachtmeting onder de voet tijdens
wandelen en joggen. Gewicht persoon 75Kg. Krachten
omgezet van Nm naar Kg. Metingen, Axium/
Buchrnhornen biomechanicalaboratorium door:
de Lange, Biomechanicus en van Bakel, Inspanningsfysioloog.
| 28

(Figuur V.)
Een kwantitatief en kwalitatief voorbeeld van een
kracht/drukmeting onder de voet. Deze onderzoeken
vinden plaats met geavanceerde en moderne apparatuur. Krachten worden gemeten in N/cm_ en
geven duidelijk weer hoe hoog de impact is tijdens het
lopen.
Ook de kleuren geven een snelle indicatie over de
belasting, hoe warmer de kleur hoe hoger de druk.
(Novel gmbh Germany, measurement D.P.D.M. technology).

2

De hypothese die we hadden over schoeisel in de
verschillende onderzoeksgebieden blijkt deels
goed, deels fout.
Bijvoorbeeld bij Eskimo’s. Zij blijken in de zomer
te beschikken over trendy (berg)wandelschoenen.
De inkomsten van de bevolking van Groenland
bestaan uit visserij en subsidie (sociale aanvulling) van Denemarken. Financieel is het hier dus
iets makkelijker om aan degelijk schoeisel te
komen. In de winter maken zij gebruik van de
natuur (dierenhuiden, gedroogd gras) als schoen.
Bij de Andes porters werden we verrast door het
zelfgemaakte schoeisel van autobanden. Hier
in deze regio hadden we het idee dat zij in de
bergen op de iets betere (volgens onze Westerse
normen) schoenen zouden lopen. Zeker in Peru
waar meer luxe is en redelijk wat industrie
is gevestigd. Natuurlijk spelen hier politieke
zaken een grote rol bij de bevolking en
misschien is dit wel een punt waardoor de

mogelijkheden beperkter zijn dan in de binnenlanden.
In de Himalaya kwam voor het eerst onze
gedachte uit. Hier hebben de porters en
Sherpa’s goede mogelijkheden om aan beter
schoeisel te komen. De eerste kansen zijn door ons
Westerlingen aangeboden in de vorm van Everest
expeditie overschotten. Hier zijn de overgebleven schoenen van menige expedities
aan deze mensen aangeboden. Later kochten
handelaren deze spullen op, om voor een hoge
prijs aan toeristen te verkopen en zo visten deze
hardwerkende mensen weer achter het net.
De meeste porters en Sherpa’s hebben hiervan
geleerd en als zij gevraagd worden voor een
expeditie willen zij niet alleen veel geld maar
ook een uitrusting. Mede dankzij diverse
organisaties als Himalaya Foundations over de
wereld, die de noodlijdende dragers o.a. proberen
van betere schoenen te voorzien, wordt hun leven
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4.4 Inventarisatie 4 (in de Westerse wereld)

iets aangenamer gemaakt. Helaas is het vaak
zo dat de mensen met een overlevingsinkomen
de schoenen weer gaan verkopen om aan eten
te komen, een gedrag dat men wel bij meer
ontwikkelingswerk tegenkomt.

| 30

In Afrika:
Bij de Afrika porters werden we ook verrast door
het schoeisel dat men gebruikte. Voor aanvang
van de trip hadden de dragers redelijk tot nette
schoenen aan, een beeld dat we in de iets grotere
dorpen en steden ook al zagen maar tijdens de
team introductie en het vertrek trok men oude,
versleten en niet op maat zijnde schoenen aan,
de betere schoenen werden weggezet tot na de
trip. Schoenen variëren zoals eerder beschreven.
Ook hier moet men zware arbeid verrichten en
voor onze begrippen weinig verdienen maar ze
hebben werk en kunnen hun gezinnen onderhouden. Een enkeling zag je op blote voeten, of
extreem slecht schoeisel. Ook het zelfgemaakte

schoeisel van autobanden was iets anders van
uitvoering dan in de Andes (zie: hoofdstuk 2)
maar net zo functioneel. Het klinkt afgezaagd
maar wederom geen last van loopgerelateerde
klachten.
Hierbij gelden niet de loopgerelateerde klachten
die ontstonden door kou want vanaf z’n 5000
meter vriest het en in het voorjaar loop/klauter/klim je de laatste nacht naar de top door de
sneeuw. Voor ons platte landbewoners al zwaar,
voor deze porters, op slechte schoenen, ongelooflijk zwaar. Steeds meer respect voor deze altijd
lachende vriendelijke mensen.

In de Westerse wereld is het in de meeste gevallen geen probleem meer om een mens van
goede schoenen te voorzien. Goede merken en
schoenen in overvloed en financieel vaak geen
probleem.
Vanaf het moment dat een kind kan lopen
worden door ouders goede stevige en stabiele
schoenen gekozen. De huidige gedachte is nog
steeds dat men niet vroeg genoeg kan beginnen
maar is dat ook zo? Wij lopen steeds minder op
blote voeten en mede dankzij de computer, waar
ik nu ook voor zit, worden we steeds minder actief en krijgen steeds meer zittende bezigheden.
We trainen onze voeten niet meer, we steunen
deze daar waar dat nodig blijkt te zijn en gelukkig maar want deze steun is ook nodig en kan
blessures voorkomen. Kan het ook zijn dat wij
onze voeten te veel verwennen?
Door deze wereldwijde inventarisatie gaat het
mij steeds duidelijker worden waar we de oorzaak kunnen vinden van ons immens groot aantal loop gerelateerde klachten.
Wat nu al duidelijk wordt is dat het niet alleen aan schoenen, inlay’s, steunzolen, voeten,
fysieke belasting en belastbaarheid ligt maar
dat het een duidelijke combinatie is van al deze

aspecten. Zeker in de sport; van hoog olympisch
tot recreatie niveau zijn deze aspecten van
wezenlijk belang. Het is daarom ook een van
de hoofd redenen waarom we zijn gaan zoeken
naar oorzaken van het enorm hoog aantal sportblessures.

4

Mijns inziens moeten deze blessures met de
juiste praktische onderzoeken, advisering
door specialisten en gebruik makend van de
modernste technische mogelijkheden, teruggedrongen kunnen worden. Zakelijk gezien
kunnen we met dit soort onderzoeken betere
producten ontwikkelen, als we oorzaken beter
kunnen inschatten kunnen we producten ook
sneller ontwikkelen. Tijd is geld, dit laatste is
voor mijn directeur van wezenlijk belang, want
kosten van mens uren zijn hier in het Westen
haast niet meer op te brengen. Om al deze
loopgerelateerde problemen te voorkomen,
preventie genaamd, kan de overheid een steentje
bijdragen door meer praktijkgericht subsidie
te verstrekken en na te denken over sluitende
oplossingen als resultaat. Het klinkt hard maar
er moet nu eens duidelijk onderscheid komen
tussen fictie en werkelijkheid.
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5. Kosten voor de maatschappij aan sportletsel
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Wat zijn de kosten van sportletsel voor de maatschappij? Alleen de officieel geregistreerde
blessures bedragen al zo’n € 200 miljoen.
Waarschijnlijk zal dit in 2004 € 250 tot € 300
miljoen bedragen (dit is een voorzichtige schatting).
Er gaan geruchten dat dit met alle denkbare
kosten, medisch, zakelijk, sociaal etc. richting
de € 750 miljoen en hoger zal gaan. Wat kost
het ons als maatschappij “SPORTBLESSURES”
(NOC-NSF). Een kort overzicht betreffende de
kosten die sportletsels jaarlijks veroorzaken. Het
ontstaan van letsel en/of blessures vindt plaats
in drie categorieën namelijk:
1. ADL
2. Arbeid
3. Sport.
Wij bespreken alleen de gegevens met betrekking tot sportletsel, verzuim (arbeid-school), en
derving kosten verlies werkgever in arbeidsomstandigheden.

Aantallen.
Sporters: ± 7,3 miljoen
Vraag: Welke sport geeft het hoogste aantal
blessures?
Antwoord: Voetbal ±44%
Vraag: Welke sport heeft het hoogste risico tot letsel?
Antwoord: Tennis (zaal) 66%±
Medische handelingen:
Totaal aantal medische ingrepen: ± 2.927.000
Onderverdeeld in:
•Fysiotherapie: ± 1.779.000
•Huisarts: ± 752.000
•Spoedeisendenhulp: ± 206.000
•Specialist: ± 163.000
•Ziekenhuis opname: ± 27.000
•Ziekenhuis opnameduur van ± 74.000 dagen
"Het is mij onduidelijk of ernstige operaties hierbij
zijn inbegrepen".

Verzuim
2,3 miljoen acute sportblessures leiden per jaar
ondermeer tot:
•2,5 miljoen dagen arbeidsverzuim
•370 duizend dagen schoolverzuim
•1 op de 25 sporters die geblesseerd raakt, houdt
daar enige vorm van blijvende hinder aan over.
Men kan zich voorstellen dat 2,3 miljoen dagen
arbeidsverzuim niet alleen enorme werkgeverskosten maar ook verzekeringskosten met zich
meebrengt. Als we hier dan ook nog eens de
kosten van salaris en derving bij optellen zullen
de werkelijke kosten nog vele male hoger zijn
dan de reeds geraamde kosten.
•Wegen deze kosten op tegen de baten?
•Overheid en functionele preventie ?
•Het terugdringen van wachtlijsten?
Vragen die altijd wel vragen zullen blijven, ik
weet zeker dat als men zou gaan wandelen in
plaats van hardlopen de sportletsels zienderogen

zouden afnemen, dit zegt toch genoeg……
Nu moet ik niet te negatief worden over sport,
sporten is en blijft gezond
Letseloverzicht: locatie meeste aandoeningen
n.a.v. loopgerelateerde blessures in de laatste 25
jaar.
Bron: auteur bij naam onderzoeker(s) (populatie
aantal onderzochte personen, mij onbekend).

kosten
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6. Vragen!

25 jaar locatie aandoeningen/sportletsel
Auteur			
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Jaar		

Meeste locatie aandoeningen

					

Knie

Cavanagh/Clarke

1978		

18%		

14%		

11%

James			

1978		

29%		

11%		

13%

Krisoff/Ferris		

1979		

25%		

18%		

15%

Cavanagh		
		
Clement		

1980		

23%		

20%		

10%

1981		

42%		

6%

1984		

50%

1988		

28%		

12%

1996		

31%		

19%

1998		

30%		

40%

1999		

25%		

32%

2004		

25%		

13%		

Newell/Bramwell
		
Marti			
Fallon			
		
Fischer			
Mayer/Grau		
		
Bakel, van(n630)

Achillespees

Scheenbeen

10%		

------------

Enkel/Voet

33%

Toch blijft een groot aantal vragen over
zodat verder onderzoek vereist is. Al deze voorgaande volkeren met slecht en goed schoeisel,
plat of normaal gewelfde voeten, lage of hoge
belasting en belastbaarheid, hebben zelden
last van loopgerelateerde klachten. Bij ons
in het Westen is een blessure meer regel dan
uitzondering. Hoe verhoudt zich de algehele
mobiliteit, lenigheid en coördinatie van de
mensen onderling?

6.1 Overeenkomsten onderzochte populatie
Eén ding hebben de porters, Sherpa’s en
Eskimo’s gemeen; zij lopen van jongs af aan en
vrij frequent op blote voeten. De ondergrond
speelt daarbij een grote rol, deze is vaak grillig en
oneffen. Door deze oneffenheden kunnen
de voeten op natuurlijke wijze getraind en
gemanipuleerd worden. Deze natuurlijke
training van voeten zorgt voor een goede
mobiliteit, coördinatie en spierkracht en de

voeten komen in een optimale conditie. Bij ons
Westerlingen is dit vrijwel niet meer mogelijk,
voeten worden lui, hypermobiel en/of stug waardoor sneller blessures kunnen ontstaan. Een
bezoek aan een huisarts en/of een manueel arts/
fysiotherapeut/chiropractor is dan nodig.
Echter de schoen van deze mensen is meer een
bescherming voor invloeden van buitenaf, o.a.
weersinvloeden ongelukken zoals uitglijden,
dan voor steun etc. Eigenlijk de basis waarom
men de schoen is gaan gebruiken.
Na vijf jaar inventarisatieonderzoek hebben
we een aantal aanknopingspunten gevonden
om het onderzoek voort te zetten. Het huidige vooronderzoek heeft plaatsgevonden door
middel van een aantal onderzoeksmethodes en
begrippen toe te passen. Eén van die methodes
is subjectief selectieonderzoek. Selecties die
gemaakt worden op grond van een persoongebonden gevoel, idee, overtuiging of keuze.
Deze verkregen gegevens kunnen na toetsing,
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specifiek ingedeeld worden in o.a. empirische
wetenschappen met lijnen naar beta- en gamma
wetenschappen en daar het nut bewijzen. Als
later al deze gegevens zijn ondergebracht in
de genoemde onderzoeksgebieden zullen deze
uitkomsten vanuit verschillende takken weer
samenkomen in een trechter. Dan kunnen we
uitkomsten gaan filteren en moeten we gaan
zoeken naar dat specifieke onderwerp dat onze
vraag zal beantwoorden: “Waarom wij wel en zij
niet”.

Uitspraken zonder feitelijke inhoud, de waarde
of waarheid van de uitspraak hangt af van de
juistheid van definities van de gebruikte begrippen. Dit zijn subjectieve maar wel essentiële
gegevens om een indruk te krijgen over het bestaan van in dit geval hard werkende mensen.

6.2 Subjectieve waarneming
Bijvoorbeeld als je een porter/Sherpa/Eskimo ziet
(hard)lopen kun je dan zeggen dat hij of zij een
goede loopstijl heeft? Misschien moet je zeggen
dit is een 10 (1 slecht – 10 uitstekend) in uitvoering
maar op welke gronden is dit dan gebaseerd! Je
kunt nu eenmaal niet alles kwantificeren. Het
is op basis van kennis, ervaring, gevoel en overtuiging. Het zijn o.a. analytische uitspraken.

subjectief

6.3 Statistische waarneming
Statistische wetmatigheden zijn ook toegepast.
Zoals het aantal mensen dat te maken heeft
gehad met (sport)letsel in relatie tot schoeisel,
voeten, belasting en belastbaarheid.
Zo is er bij de porters, Sherpa’s en Eskimo‘s
geen significant verband aan te tonen tussen
loopgerelateerde klachten/blessures en (voor
Westerse begrippen) slechte-goede voeten, slechtegoede schoenen, belasting en belastbaarheid.
Bij ons Westerlingen is wel degelijk een verband
te leggen tussen voeten, schoenen, belasting en
belastbaarheid. Bij een inventarisatieonderzoek
gehouden tijdens meerdere sportspreekuren
zijn zo’n 2500 mensen, met name sporters van
lopende sporten, onderzocht. Dit spreekuur
heeft al een looptijd van ongeveer 10 jaar en
heeft het volgende laten zien.
Er bestaat/bestaan een significant verband of

verbanden tussen:
1. Slechte voeten en letsel/blessures|
biomechanica oorzaak.
2. Slechte schoenen en letsel/blessures|
product, biomechanica oorzaak.
3. De combinatie van beide en letsel/blessure|
product, biomechanica oorzaak.
4. Goede voeten en letsel/blessures|
belasting en belastbaarheid oorzaak.
5. Goede schoenen en letsel/blessures|
belasting en belastbaarheid oorzaak.
6. De combinatie van beide en letsel/blessures|
belasting en belastbaarheid oorzaak.
7. De combinatie van 1 t/m 6 en letsel/blessure|
product biomechanica, belasting en
belastbaarheid oorzaak.
Hieruit kan men concluderen dat, welk verband
we ook vinden, het in de meeste gevallen tot
(sport)letsel zal leiden. Zodra we ons lichaam
gaan voorzien van schoeisel, het lichaam fysiek
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belasten, bij diverse voetvormen en/of “voetafwijkingen”, dit voor ongeveer 70% van deze
mensen tot een klacht of blessure zal leiden.

| 38

Dit verklaart ook het enorme bedrag ± € 200
miljoen (lage schatting) voor sportletsel dat we
jaarlijks besteden en nogmaals, dit zijn alleen
nog maar de officieel geregistreerde gevallen.
Je zou kunnen denken dat als alles wat goed
en/of verkeerd is (zoals hierboven genoemd) zou
leiden tot letsel, er iets heel anders aan de hand
zou moeten zijn. Het vraagstuk blijft complex,
alleen al de vraag waarom hebben ± 30% van
deze groep geen klachten en doorgetrokken naar
de andere bevolkingsgroepen; waarom blijven
zij verstoken van klachten. Het onderzoek lijkt
zich steeds meer te gaan richten op belasting
en belastbaarheid. Zouden wij Westerlingen ons
fragiele lichaam toch te zwaar belasten? Zou het
zoals eerder genoemd “degeneratie of over-verwenning” van het lichaam kunnen zijn of zelfs een

combinatie van beide. De mens in het Westen
wordt niet alleen steeds langer en breder maar
ook zwaarder. Past ons fundament, de voet,
zich daarop aan of loopt deze aanpassing van
fysiologie-mechanica achter op de snelle groei
van de mens? Als een persoon gaat hardlopen en
hij klachten heeft zullen deze klachten bij rustig
joggen en of wandelen vaak weer afnemen. Dus
als de belasting en belastbaarheid overeenstemmen zijn er geen of minder klachten.

Als we dan bij een persoon voetbelasting meten
zien we bij wandelen ±1,2 keer het lichaamsgewicht als drukbelasting onder de voet en bij
joggen 1,2 tot 1,4 keer het lichaamsgewicht.
De overbelastingsgrens zal liggen tussen de 1,2
en 1,4. Dit is een heel smal onderzoeksgebied
en heeft dus te maken met een perfecte afstemming van belasting en belastbaarheid.

200 miljoen

Het blijkt dat als een loper(ster) klachten heeft
met betrekking tot zijn/haar voeten en/of
houding hij of zij zich moet laten informeren omtrent een sportinlay. In de volksmond
een sportsteunzool. Deze inlay’s kunnen vaak
uitermate behulpzaam zijn om structuren
van de voet te ondersteunen en te begeleiden.
Als een loper(ster) zijn of haar lichaam de tijd
geeft om aan deze verandering(en) te wennen,
belasting en belastbaarheid aanpast, zal deze
blessurevrij kunnen blijven sporten.
Het is dus niet alleen de goede schoen, voet,
belasting en belastbaarheid maar een samenspel van meerdere disciplines. Wij in het
Westen kunnen vrijwel niet meer zonder goed
en stabiel schoeisel, voeten zijn het fundament
van het gaan en staan van de mens, als dit
fundament niet goed is ontstaan er problemen,
problemen die zullen leiden tot blessures met
uiteenlopende klachten.

6.4 Korte samenvatting
(Loopgerelateerde klachten en/of blessures)
Wij Westerlingen hebben bij alles dat we doen
inzake punten 1 t/m 7 (zie hoofdstuk 6.3) last van
letsels/blessures. Dit is duidelijk aantoonbaar.
Bij de onderzochte niet Westerlingen is ook een
zogenaamd onsamenhangend verband. Bij alles
dat zij doen inzake punten 1 t/m 7 (zie hoofdstuk 6.3) hebben zij vrijwel geen of nauwelijks
last van letsel/blessures, dit is duidelijk waarneembaar. Als onze (Westerse) voeten geconfronteerd worden met; houding, beweging, slechte
voeten, goede voeten, slecht schoeisel goed
schoeisel, belasting en belastbaarheid, blijken
(sport)blessures meer regel dan uitzondering.
Onze voeten worden lui door veel meer passieve
arbeid en zijn daardoor op den duur minder
belastbaar. Als dit klachten gaat veroorzaken
zorgen compensatiemechanismen voor andere
klachten in het lichaam. Het lijkt erop dat onze
voeten, het fundament van ons gaan en staan,
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al op vroege leeftijd worden opgesloten in allerlei schoenen en toepassingen. Soms is dit noodzakelijk en uitermate
functioneel maar het lijkt erop dat dit ook een
oorzaak kan zijn van veel ongerief. Spieren en
gewrichten die niet bewegen door mechanische
remmingen van buitenaf worden passief, dit
is een algemeen onderzocht fenomeen. Een
spier die je niet gebruikt wordt zwak (Anderson
Fysiologie) en verliest zijn optimale functie.
Zouden we meer aandacht besteden aan een
dynamisch en functioneel aspect van de voet
en de bewegingen in z’n totaliteit zouden waarschijnlijk veel klachten voorkomen kunnen worden. We gaan dan wel uit van een
functionele en goede schoen en juiste belasting
en belastbaarheid. Het verhaal, belasting en belastbaarheid is ook een belangrijk aspect in het
geheel. Als een voet lui is of in een minder goede
conditie kun je deze ook niet te zwaar belasten,
als de belasting goed gedoceerd wordt is dit

geen probleem. Helaas willen wij sporters altijd
maar meer, sneller, hoger, of we nu te maken
hebben met de top, waar presteren een logisch
gevolg is, of recreatiesport het maak niet uit,
grenzen moeten overschreden worden en dan
zie je de problemen zoals eerder besproken. Ik
ken vrijwel geen sporter die gevrijwaard is van
blessures. Sporten is gezond maar sport met
beleid en creëer optimale randverschijnselen.
6.5 Hoe nu verder?
We hebben het inventarisatieonderzoek
afgesloten en er blijven een groot aantal
vragen en stellingen over waar we graag antwoord op willen hebben. We willen beter inzicht
krijgen in de mens, zijn staan en bewegen. Feitelijk onderzoek zal noodzakelijk
zijn. Onderzoek op het gebied van voeten,
schoenen, belasting en belastbaarheid. Een aantal van deze gebieden zijn kwantitatief meetbaar
door bijvoorbeeld (zie hoofdstuk 4.2) krachten te

meten en alles in maat en getal vast te leggen.
De uit dit onderzoek verkregen gegevens tonen
een duidelijk beeld van wat er aan de hand is en
laten ons zien waar en wat we specifiek moeten
gaan onderzoeken. Het is gebleken dat het niet
alleen een materiaal- of productprobleem is
maar dat het meer gezocht moet worden bij de
mens en dan met name de Westerse mens. Het
oplossen van dit probleem lijkt voor een
groot deel onmogelijk omdat er vermoedens
bestaan over o.a. degeneratie en genetische
bepaaldheid. Verder statistisch onderzoek zou
wenselijk zijn op het gebied van biomechanische
fysiologische aspecten, voeten, schoenen,
houding, beweging, belasting en belastbaarheid. Een aantal van deze gebieden zijn
kwantitatief meetbaar door krachten te meten.
Eén van de belangrijkste verschillen tussen de
bevolkingen zijn de mobiliteit en flexibiliteit
van de mensen, ook hier kan zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht worden.

Eén punt dat bijvoorbeeld opvalt is dat bij mensen
met een holvoet vaker klachten voorkomen
dan bij andere voetmodellen, dit is statistisch
nog niet onderzocht maar deze mening is vrij
algemeen en waargenomen door verschillende
onderzoekers. Verder onderzoek omtrent dit
fenomeen is lopende bij Axium biomechanicalaboratorium. Alleen uit dit voorbeeld blijkt al
dat verder onderzoek noodzakelijk zal zijn.
De reden of vraag naar dit onderzoek is simpel:
“Wat is de oorzaak van dit probleem?” Het antwoord
hierop is uitermate complex en niet eenvoudig
te beantwoorden. Een ding is zeker; “Alleen door
gedegen onderzoek en het vinden van oorzaken en
verbanden, kunnen we mensen adviseren en optimale producten ontwerpen en ontwikkelen die al dit
blessureleed kunnen voorkomen”.
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7. Laatste nieuws over porters & sherpa's
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They are regarded as the heirs of Sherpa ‘s, but
dozens of porters who carry Western trekkers’
equipment in the Himalayas are dying every
year because travel companies are exploiting
them, according to an investigation by an England (London) -based charity.
The organization, Tourism Concern, claims that
porters in Nepal, Tanzania and Peru die from
hypothermia and altitude sickness because
travel firms from Western countries are “cutting corners on cost”. The charity - which has
drawn up guidelines for tour operators - says
many companies fail to supply porters with
protective clothes and medical care, and force
them to carry loads of up to 59 kilograms and
sleep in the open in sub-zero temperatures.
There are exceptions and people who do take
care; Doug Scott, who runs a trekking company
in Carlisle in the north of England and has been
traveling to the Himalayas for 30 years, said
porters were put at risk by companies taking the

lowest quotes from local agents and failing to
check on how the porters were treated. “Some of the
companies perhaps don’t realize that they are only getting cheaper deals because the porters are being treated
badly. Some know and just don’t care,” he said. “This
problem desperately needs to be addressed. It’s
incredible that so few tour operators are taking this
seriously.” And then the report from W. van Bakel
sports physiologist from the Netherlands (Foot
research all around the World) show some facts in
example to help the porters (Sunderland outdoor
shoe company). John Tefler, a spokesman for another British company, Explore Worldwide, said:
“Being with porters and talking to them about their
lives is part of the trekking experience.”
The exact number of deaths is unknown, since
not all are recorded. It has been claimed that
some bodies are not discovered until the snow
melts, and that thousands of other porters suffer from frostbite and snow blindness, with one
hospital in Nepal treating 2001 carriers a year.

Most of the porters are not Sherpa’s natives of the Khumbu (Everest) region of eastern
Nepal famed for their ability to carry heavy
loads at high altitude - but poor farmers from
other parts of Nepal desperate to boost their
incomes. The alleged abuses took place on trips
in the Himalayas, Kilimanjaro in Tanzania, and
on the Inca Trail to Machu Picchu in Peru, all
popular destinations.
Lara Marsh, the charity’s campaigns officer,
said: “Porters are dying because there is no respect for
their lives. They are seen as beasts of burden. The abuse
is shocking and it would be easy and inexpensive to
stop it.” The allegations include one of a porter
who is said to have been in a coma for nine days
and had parts of his frostbitten feet amputated
after working for a group on Mount Everest.
Kulbahadur Rai fell ill with altitude sickness but instead of being taken down the
mountain quickly, he carried his load to a camp

update

at a higher altitude before making his own way
down at night in a snowstorm, “that ‘s the PORTER”.
Text from: Kathmandu post / Telegraph London
(Harrisson 2002)
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7.1 Met dank aan...

8. Sportschoenen die gebruikt zijn tijdens
onderzoek

		

Uitzonderlijk schoenen; gebruikt tijdens onderzoek. Sportschoenen van heden en verleden. Een
paar voorbeelden van de collectie schoenen die
in de praktijk getest zijn.
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Sportadvies partners Eindhoven Buchrnhornen
bv Axium | CentroSport Spanje | Top-support
afdeling sportgeneeskunde Geldrop | Hans
van Kuijk | Rob van Oosterom sportartsen |
E. Faber | J. Dirks | P. Lodewijks |
R. van Nistelrooy | R. Waterreus | Raboploeg
| Nationale Hockey Selectie | TVM schaaters |
EMHZ | Oranje zwart | Superdeals Sportoutlet
Eindhoven
|
TNO
Sport
|Dick
en
Bert W.J. Sports-ware (Smartwool Teva) |
Nike, especially Bruno | Rob and Min
| Wilco van Rooijen Adventure Consultancy | Bever Zwerfsport | Sportredactie
Eindhovens Dagblad | Fortuna Sittard |
Neeltje & Bas, vrienden met een frisse kijk
op het leven | Bert van Essen sportarts
| Last Foot Technology bv | Intersport
De 5 Hertogen Den Bosch | Annemie | Inuit
Eskimo Art Gallery en museum Copenhagen
Denemarken | Mix Technical projects |
Hooghuis Sport Eindhoven | Intersport De

Heuvel | Koert Hamers Design | Alle collegae Buchrnhornen | Alle verwijzers voor het
toevertrouwen van hun patiënten aan ons | Pien
van Bakel, foto’s, tekst en mentale support | Alle
porters en Sherpa’s over de gehele wereld voor
hun geweldige inzet | Alle sporters voor het
vertrouwen hen te mogen helpen | Dank aan
de vele mensen en organisaties die hebben meegewerkt aan dit onderzoek.
Especially thanks to: all the hospitals and
co-workers around the world
Enorm respect en dank voor Wilco van
Rooijen die zijn levensdroom heeft doen
uitkomen; Wilco heeft samen met zijn Sherpa
Dawa op donderdag 20 mei, om 10.00 uur lokale
tijd, op de top van de Mount Everest gestaan
en heeft tijdens de voorbereiding van deze
expeditie toch de tijd gevonden om dit voorwoord te schrijven.

45

Anno 1920.
Een van de eerste voetbalschoenen met noppen.
Gewicht 640 gram bij maat 43. De start van een
ongekende evolutie van het sportschoeisel.
Privé collectie: Frans Hendriks, Valkenswaard.

Anno 2004.
Modernste voetbalschoen. Gewicht 195 gram bij
maat 44. Wetenschappelijke ontwikkeling van
een schoen door: Nike, Bruno Previtera Italië
(productontwikkelaar), in samenwerking met de
Auteur van Voeten rond de Wereld, Wil van
Bakel. Schoen van R. van Nistelrooy Manchester
United.

Z.g.n. Doppen (grip) een stuk leer.

Z.g.n. modernste uitvoering noppen.
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8.1 Meten is het begin van weten!
(Overzicht gebruikte test en meet apparatuur)
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Loopschoen uit de 80 er jaren.
Een merk uit Finland. Hier in die tijd een onbekend merk maar een van de eerste hardloopschoenen waarbij duidelijk hakhoogte en
demping als air zijn toegepast. Gebruikte materialen zijn natuurrubber zoals bij autobanden,
kalfsleer, nylon en plastic. Gewicht 340 gram.
(De kromming van de voorvoet is toegenomen tijdens
de opslag en niet standaard).

De moderne loopschoen 2005.
Een perfecte anatomische aanpassing van het
voetbed. een goede stabiliteit en demping d.m.v.
Gel in een gesloten cel. Materialen zijn kunststoffen en polymeren en rubber als slijtagezool.
Op kritische plaatsen is de schoen verstevigd
met een footbridge. Deze verstevigingen waren
duidelijk meetbaar tijdens de praktijktesten.
Gewicht ± 240 gram.

modern?

Dwars doorsnede Voetbalschoen.
Onderzoek en ontwikkeling gebruikte materialen in
sportschoeisel.

Daar waar we meet en test apparatuur konden
in zetten is gebruik van drukmeetsystemen van
Novel München Duitsland. Meet instrument
Emed drukplatform en Pedar telemetrisch
inlay systeem. Dit is wetenschappelijke test
apparatuur uniek in de wereld (2004) Door de
mogelijkheid van het kalibreren is dit een van
de meest betrouwbare drukplatformen.
Tevens hebben we gebruik gemaakt van
telemetrisch druk metingen om de natuurlijke
bewegingen zo min mogelijk te hinderen. Deze
metingen vonden plaats in de schoen, onder en/
of op de inlegzool.

Software hoekmetingen:
”Silliconcoach pro “
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Drukmetingen in de schoen Pedar systeem.

Pedar System Novel.
Nieuwste ontwikkeling drukmetingen in praktijk.
Telemetrisch en op lange afstand kunnen we drukken
meten in schoenen en onder voeten. Zo kunnen we
praktijk gericht een indruk krijgen van belasting en
belastbaarheid onder voeten en in schoenen.

3D voorbeeld drukmeting Novel. Een voorbeeld van
grafieken in 3D afbeelding. Unieke software zet
drukken om in zowel kwantitatieve als kwalitatieve
gegevens.
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8.2 Voeten van topsporters

8.3 Literatuurlijst, publicaties, ideeën,
uit spraken en anekdotes
Een samenvatting van o.a. literatuurlijst,
publicaties, ideeën, uitspraken en anekdotes.
Literatuurlijst:
Het is ontzettend moeilijk om over dit onderwerp informatie in te winnen. Reden is dat
een vergelijkend en omvangrijk onderzoek op
schrift, boekvorm tot heden niet is gevonden.
Literatuur over science/reseach betreffende; schoeisel, voeten, belasting en belastbaarheid is een
zoek opdracht op het internet voldoende om
1.360.000 hits voor; the foot science research.
Het zelfde geld voor (sport)schoeisel; the sportshoes science research geeft 2300 hits. Een paar
boeken (zie onderstaande lijst) kunnen informatie
verschaffen over de biomechanica en fysiologie
van ons gaan en staan.
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Citaten en Uitspraken met betrekking
tot het onderzoek en (sport)schoenen.
Citaten en uitspraken van mensen die iets
voor mij betekenen en ook de kennis van
zaken hebben over het onderwerp;
onderzoek en advies over houding, beweging, inspanningsfysiologie en productontwikkeling in het algemeen en specifiek
in de topsport.
Overzicht recente publicaties betreffende het
onderzoek.
December 2003 • Pas info, Informatiefolder
vakleden Orthopedische schoentechniek.
Een case verslag van een beroepsvoetballer
vanuit het sportbiomechanicalaboratorium
Buchrnhornen b.v. Eindhoven Centraal.
“De sporter, zijn blessure en de voetbalschoen”.
Juni 2004 • Orthopedische schoentechniek
Jaargang 24:
Nieuwe schoenen voor Van Nistelrooy. Productontwikkelaar B. Primavera Nike Italië.

Wil van Bakel Onderzoeker Buchrnhornen hebben met een unieke samenwerking de schoen
en inlay’s ontwikkeld voor van Nistelrooy die hij
tijdens het EK 2004 in Portugal gebruikt.
Juni 2004 • Nederland IKON | TV Factor:
Documentaire over de wonderbaarlijke levenscyclus van de teenslipper.
Mei 2004 •Mombassa Oost-Afrika | TV Factor:
Per jaar worden hier meer dan 20 miljoen teenslippers geproduceerd. In dit deel van Afrika
worden per dag 80.000 teenslipper afgezet. Pata
Pata’s is de locale naam voor de Teenslipper.
Juni 2004 • Eindhovensdagblad sportredactie:
F. v.d. Nieuwenhof hoofdredacteur, Frank vd
Muijsenberg Sportjournalist W. van Bakel onderzoeker, “Het geheim van de eskimovoet” en “De
schoen van Ruud van Nistelrooy”.
Juni 2004 • Brabantsdagblad:
Het geheim van de Eskimovoet en Sherpa’s.
Juni 2004 • Orthopedische schoentechniek •
De voetbalschoen functioneel bekeken door:
F. Lefeber TNO sport. Inventarisatie onderzoek
voetbalschoeisel. In samenwerking met o.a.
W.van Bakel Onderzoeker Buchrnhornen bv.
(foto’s Pien van Bakel).
Juni 2004 • Orthopedische schoentechniek Jaargang 24 | Topsport na een achilles
ruptuur:
Caseverslag van Blessure tot Herstel van een beroepsvoetballer.
Juli 2002 • Groot Eindhoven, weekkrant:
Op expeditie naar Mount Everest voor voetenonderzoek. Door: Martin Cuppens
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Juni 2004 • De Gelderlander:
De Eskimovoet een wereldwijd onderzoek.

belang in de sportzaak. Tevreden klanten komen
altijd terug.

2003 • September Groot Eindhoven (regionale
krant) • Hard werken voor de ideale kunstgrasschoen:
De ideale kunstgrasschoen, Veel werk, veel
onderzoek naar de ideale kunstgrasschoen met
de modernste meettechnieken en apparatuur
(Novel GMBH).

Juni 2004 •W. van Bakel, Inspanningsfysioloog,
sportbiomechanicalaboratorium
Buchrnhornen Eindhoven Nederland:
Lopen is gezond als we maar rekening houden
met de persoonlijke mogelijkheden en risico’s.

Juni 2004• De Limburger:
Het geheim van de Eskimovoet en omschrijving
onderzoek en blessures.
2001 • Biomechanische aspekte der gelenkstabilisierung, W. Alt.
Door: Wilfred W. Alt ISBN: 3-87517-020-2.
2002 • De wiskunde van het hardlopen:
Auteur: Raben, H.B.M ISBN: 9080209511.
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17 juni 2004 • WDR televisie: Orthopeed,
sportarts Dr. T. Wessingenhage Kliniek Munster:
Kinderen van 0 tot ± 4 jaar, hierbij ontwikkelen de voeten van plat, knik, tot normale
voet. In deze periode moet je de kindervoet geen
beperking opleggen. Schoenen zijn belangrijk
maar mogen indien mogelijk geen beperkingen
opleggen.

2003 • The Foot Book : Relief for Overused,
Abused & Ailing Feet, Dr. Copeland:
Take your feet in hand! Nine out of ten of us
have foot problems. Without proper diagnosis
and treatment, problems such as runner’s heel,
tendinitis, heel spurs, bunions, hammer toes,
and more can seriously impede your mobility and put a major crimp in your lifestyle. Dr.
Glenn Copeland brings his extensive experience
to a wide range of foot care topics.
September 2005 • www.hardlopen.nl |Het geheim van de Eskimovoet: Een case verslag van
een onderzoek naar loopgerelateerde klachten
bij Eskimo’s.

1978 • Lake Placid USA, Cavanagh•An
evaluation of the effect of orthotics on pressure
distribution:
Een van de eerste congressen waarbij drukmetingen gebruikt werden om metingen te
verrichten.

Mei 2002 • Uitspraak betreffende sport en commercie:
Tijdens een gesprek met een manager afdeling inkoop van een grote organisatie over de
belangrijkheid over een algemeen advies van
verkoper naar klant in de sportzaak, werd ik
geconfronteerd met de volgende uitspraak: “Ik
hoop dat mensen vaker geblesseerd raken dan komen ze
terug voor andere schoenen !!”……. Ik schrijf dit om
te laten zien hoe sommige mensen omgaan met
sport en commercie en hoe moeilijk het is soms
is voor onderzoekers om op preventie onderzoek
te verwezelijken in het sportgebeuren.

26 juni 2004 • R. Ligtvoet; directeur Intersport
“De 5Hertogen” Den Bosch Nederland:
Sport en commerciële belangen. Een verlengstuk
van de sportschoenen teneinde aan blessurepreventie te doen is een goed advies voor zowel
schoenen als voeten gebied van essentieel

Ronald Waterreus, keeper. Roda JC | PSV |
Nederlandselftal | Manchester City | Glasgow
Rangers.
Als voetballer is “sportschoeisel één van de belangrijkste onderdelen van je sportieve bestaan. Het is immers je enige contact met de grond waar je op staat

en beweegt. Tevens een gereedschap waar wij ons vak
mee uitoefenen en waar wij als sporter hoge eisen aan
stellen. Helaas worden door commerciele overwegingen
met name jonge sporters vaak in een positie gebracht
waarin ze kiezen voor kwantiteit (geld) in plaats van
kwaliteit (goed schoeisel)”.

helpen, mensen die vaak al lang aan het zoeken
waren. Jouw passie voor het vak is ook weer schitterend terug te vinden in deze mooie uitgave van
“Voeten rond de wereld, een wereld rond voeten”
Wil, ik zou zeggen ga zo door en dat we hopelijk
nog jaren kunnen samenwerken.

2004 Pien van Bakel, uitspraak: “Wil, kom achter
de computer vandaan, het eten wordt koud”. Een
dankwoord voor mijn eega, voor haar hulp met
foto’s, medewerking en vooral haar geduld voor
dit tijdrovend en energieverslindende onderzoek
in soms fysieke extreme omstandigheden.

2003 • Laufschuhe und Laufverletzungen.
S. Grau:
Biomechanische bewegungsmerkmale . Stefan
Grau ISBN 3-87517-021-0

Juni 2004 • Orthopedische schoentechniek •
Nieuwe schoenen voor Van Nistelrooy:
Ruim anderhalf jaar geleden werd Wil van
Bakel (52) bewegingswetenschapper en inspanningsfysioloog, werkzaam in het biomechanicalaboratorium van Buchmhrnen, benaderd door
voetballer Ruud van Nistelrooy om ens naar zijn
nieuwe Nike schoenen te kijken. Bij onderzoek
bleek dat de schoenen niet geschikt waren voor
hem.
Productontwikkelaar Bruno Previtera van Nike
Italië en van Bakel van Buchmhomen bv hebben in nauwe samenwerking een jaar lang
gedegen onderzoek gedaan naar de houding en
beweging van de topvoetballer. Door deze gezamenlijke inspanning heeft Van Nistelrooy
persoonlijk schoeisel voor het huidige EK in
Portugal.
Januari 2005 • Frank van de Loo, productontwikkelaar, register-podoloog Buchrnhornen
orthopedische schoentechniek:
Wat ik bijzonder vind van Wil van Bakel is dat
stukje toegepaste wetenschap, niet alleen maar
bestaat uit; meten,weten en analyseren, maar
ook proberen het probleem op te lossen voor
de betreffende personen. Indien nodig gaat dit
in samenspraak met verschillende disciplines
waaronder mijzelf als product ontwikkelaar.
Na al die jaren geeft het nog steeds een ultieme
kick al die cliënten die wij goed hebben kunnen

Mei 2004 • Brisbane, Australia Michael Warburton, physiotherapist:
The author of the study “Running barefoot” Researchers in Australia have recently reported
that running barefoot is better for you.
According to the study, published in the journal
Sportscience, going shoeless reduces the risk of
injury, improves movement efficiency and even
makes running less tiring.
20 januari 2004 • HMS Publishing, Inc. Dr. J.
Brown:
Many tennis players suffering from foot, knee,
or leg pain, shin splints, achilles tendinitis, or
plantar fasciitis should pay attention to whether
one foot is flatter than the other.
4 sept 2004 • Dr. P. Cuppen Manueel arts:
“Zoals een vingerafdruk tot een identiteit verhoudt zich
een voetafdruk tot iemands houding en beweging”.
Januari 2005 • Copenhagen Denemarken. Inuit
Eskimo art gallery and museum:
Museum pieces off old eskimo shoes from 1925
til today. www.soelberg-antik.dk
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4 januari 2005 • Wilfred Sip, fysiotherapeut
Top-Support | PSV Zwemploeg | Raboploeg
wielrennen | PSV Voetbal:
In de westerse wereld hebben wij onze kinderen
zo opgevoed dat schoenen gelijk staan aan overleven, zeker in de sportwereld. Jammer, maar als
het dan toch zo is; dan maar een zo goed mogelijk advies over welke schoenen en eventuele
correcties te dragen. Nederlandse topsporters
moeten daarom heel blij zijn met het onderzoek
en pionierswerk van mensen als Wil van Bakel.
Het is daarom een groot voorrecht met hem te
mogen samenwerken en ‘onze’ topsporters met
een gerust hart naar hem toe te kunnen verwijzen.
April 2005• Eindhoven kleding in technology
sportscience in Eindhoven.
19 april 2005 • de Telegraaf: de schoen van
Ruud van Nistelrooy.
| 54

April 2005 • Podologica Sportpodologie.
Buchrnhornen-Manchester United: Ontwikkeling voetbalschoen Ruud van Nistelrooy.
28 mei 2005 • de Telegraaf, ‘de perfecte voetbalschoen’, door Joan van den Dungen.

