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Spalk 
 
Inleiding 
U heeft van uw orthopeed een nachtspalk voorgeschreven gekregen, omdat er bij u bijvoorbeeld 
een hielspoor /fasciitis plantaris /achillespeesklachten is geconstateerd. 
 
 
Wat is een hielspoor? 
Een hielspoor is een verkalking of verbening van de 
aanhechting van de fascia (peeskoker) aan het hielbeen. Een 
hielspoor is een van de symptomen van een fasciitis plantaris. 
Een hielspoor op zich geeft geen klachten, de onderliggende 
oorzaak (de fasciitis) geeft echter wel pijnklachten. 
 
 
Wat is een plantaire fasciitis? 

Een plantaire fasciitis is een ontsteking van de 
peesplaat aan de onderkant van de voetzool. De fascia 
plantaris is de bindweefselplaat die onder de voetzool 
doorloopt en de bal van de voet met het hielbeen 
verbindt. Omdat de pijn die voorvloeit uit deze 
aandoening vooral in de hielstreek voorkomt spreekt 
men dikwijls over hielpijn.  
 
Het is een bekend overbelastingsletsel van de voet wat 
vooral klachten geeft tijdens gewichtsdragende 
activiteiten zoals lopen en vooral ’s ochtends of na een 
tijdje zitten.  
 

 
 
 
Wat is een tendovaginitis van de achillespees? 
De tendovaginitis is een ontstekingsreactie van de peeskoker 
rond de achillespees. Dit is een typische overbelastings-
blessure welke vaak gepaard gaat met een fijn kraken tijdens 
beweging. Bij chronische ontstekingen ontstaan er 
verklevingen tussen de peesschede en de pees met 
onregelmatige verdikkingen van de peesschede.  
  
 
 
De gipspoli 
Wij kunnen die spalk voor u maken op de gipskamer. Soms kan dat gelijk na uw afspraak met 
de orthopeed.Of wordt er in overleg met u een afspraak gemaakt. Het maken van een spalk 
neemt 30 tot 45 minuten in beslag. 
 
 



     
 

 

Patiënteninformatie 

 
Het dragen van een nachtspalk dient om de overbelasting van het telkens oprekken van de 
fascia (peeskoker) te voorkomen. De nachtspalk houdt daarom uw voet in een voorgeschreven 
stand. Het is gebruikelijk dat het tot 10 dagen in beslag neemt om de nachtspalk de hele nacht 
te kunnen dragen tot aan het vervolgconsult bij uw behandelaar. 
Zijn er tussentijds problemen met de spalk waardoor u die niet draagt, dan mag u contact op te 
nemen met de gipskamer via telefoonnummer: (079) 346.26.26 en vragen naar toestel 2966. 
 
 

Belangrijk! 
Het vraagt van u enig doorzettingsvermogen om de behandeling te volbrengen! 
  
Het is de bedoeling dat u de spalk……………weken draagt. 

 
 
Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
gipskamer. De gipskamer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via 
telefoonnummer: (079) 346 26 26 toestel 2966. 
 
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl. 


