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Voetoperatie hallux valgus (vergroeiing van de grote teen) 
 
Inleiding 
Uw orthopedische chirurg heeft u geadviseerd om een voetoperatie te ondergaan om zo de 
klachten te verminderen of op te lossen. Deze folder geeft u informatie over de aandoening, over 
de mogelijkheden van behandeling en de nabehandeling.  
 
Wat is de oorzaak van uw klachten? 
 

Het voetgewricht 
De voet bestaat uit de voetwortel, de middenvoet en de 
tenen. De voetwortel bestaat uit zeven beenderen, de 
middenvoet bestaat uit vijf middenvoetsbeenderen en de 
tenen bestaan uit drie kootjes, behalve de grote teen die er 
twee heeft. 
 
Om in staat te zijn het hele lichaam te dragen, moeten de 
voeten een stevige structuur hebben. De vereiste stevigheid 
en kracht worden verzorgd door bindweefselbanden en de 
spieren. De middenvoet en de tenen hebben voornamelijk 
een steunende functie. 
 
 
 

Wat is een hallux valgus? 
Als het bot dat de grote teen en de voet met elkaar verbindt een 
grote bult heeft, kunt u een vergroeiing van de grote teen (hallux 
valgus) hebben. 
Door de scheefstand van de grote teen steekt het kopje van het 
eerste middenvoetsbeentje steeds meer uit. Dit wordt / kan een 
opgezette, pijnlijke bult worden. De huid die er over heen zit, 
kan rood en gevoelig worden. 
 
Deze folder geeft u informatie over de aandoening, de 
mogelijkheden van behandeling en de nabehandeling. 
Het dragen van schoenen is altijd pijnlijk. Hoe groter de bult 
wordt, des te pijnlijker is het lopen.  
De grote teen buigt naar de tweede teen toe, of kan er zelfs 
onder of boven komen te staan.  
 
De huid onder uw voet kan dikker en pijnlijker worden. De druk 
van de grote teen kan de tweede teen van zijn plaats duwen. 
Bij een vergroeiing in een vergevorderd stadium ziet de voet er misvormd uit. Als de vergroeiing 
van de grote teen te ernstig wordt, kunnen problemen bij het lopen optreden. De pijn kan 
chronisch worden en een gewrichtsontsteking kan het gevolg zijn.  
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Wat zijn de oorzaken? 
Onze voeten verbreden bij ouder worden terwijl de voetleest (onder invloed van bijvoorbeeld 
mode) “te smal” is voor de voet. Bij oudere mensen kan een kromstand van de grote teen 
optreden door slijtage in het gewricht. Door deze slijtage verbreden de botten van het gewricht 
zich, steken uit en geven zo een chronische druk en irritatie. 
 
Ook bij jongeren kan een vergroeiing van de teen ontstaan. Operatief ingrijpen bij een 
adolescent is echter niet aan te raden: de kans is groot dat het probleem na een operatie weer 
terugkomt. Vooral als deze nog niet helemaal uitgegroeid is.  
 
Verminderen van de klachten 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de klachten te verminderen: 

 Het opvolgen van een goed schoenadvies. Dat wil zeggen schoenen met een smalle 
voorvoet en hoge hak vermijden, schoenen met voldoende ruimte dragen. Deze verlicht de 
ergste pijn. 

 U kunt uw schoenen laten oprekken en u kunt beschermende kussentjes gebruiken om de 
pijn in dit gebied te verzachten. 

 Het dragen van steunzolen en/of orthopedische schoenen. 

 Door middel van een operatie. Als voorgaande maatregelen onvoldoende helpen is de 
afwijkende stand voor de patiënt onacceptabel, dan is een operatie vaak de enige oplossing. 

 
Diagnose en onderzoek 
De orthopeed stelt de diagnose aan de hand van de aard van de klachten, het lichamelijk 
onderzoek en een röntgenfoto. Afhankelijk daarvan wordt er door de orthopeed aangegeven of 
uw verblijf in het ziekenhuis één dag of een paar dagen zal duren. 
  
Doel van de operatie 
Doel van de operatie is het herstellen van de normale 
anatomie van de voorvoet. Tijdens een operatie 
worden de positie van bot, pezen en spieren 
veranderd. De grote teen komt zo weer goed te staan. 
De orthopedisch chirurg heeft verschillende 
technieken om de stand te verbeteren. 
Om de verkregen stand te behouden wordt soms 
gebruik gemaakt van een schroef of pen. Daarnaast  
wordt meestal een gipsschoen aangelegd. Het duurt 
in totaal zes tot acht weken voordat er voldoende 
genezing is bereikt en de voet weer zonder 
bescherming belast mag worden. Een röntgenfoto 
gaat hier meestal aan vooraf. 
  
Nabehandeling 
De operatie vindt in dagbehandeling plaats dan wel kort verblijf van 1 dag. 
Voordat u naar huis gaat geeft de fysiotherapeut u nog instructies over lopen, traplopen met 
krukken en leert u enkele oefeningen die u thuis dient te herhalen. U moet met krukken lopen, 
omdat het gips niet belastbaar is.  
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Zorg dan dat u voor uw ziekenhuisopname de krukken al in huis heeft. U kunt de krukken lenen 
bij de thuiszorgwinkel. 
De eerste drie weken loopt u onbelast met krukken. Na drie weken krijgt u loopgips,  
dan mag u de voet voorzichtig belasten. Na het verwijderen van het loopgips is het mogelijk dat 
uw voet zwelling zal vertonen door vochtophoping. U kunt dan contact opnemen met de 
polikliniek voor een elastische kous. 
 
Op het moment van ontslag ontvangt u van de verpleegkundige de volgende papieren: 

 Afspraakkaart polikliniek om de hechtingen te laten verwijderen en aansluitend een 
controlebezoek polikliniek orthopedie. 

 Recept voor pijnstillers. 
 
Complicaties 
Elke operatieve ingreep kent haar specifieke complicaties. Daarnaast zijn er complicaties van 
algemene aard die veroorzaakt worden door aanleg van de patiënt, de vorm van anesthesie en 
andere omstandigheden.  
            
Specifieke complicaties: 

 Er kan een nabloeding optreden. Dit wordt doorgaans al op de afdeling gesignaleerd. 
Eventueel wordt er een nieuw gipsverband aangelegd. 

 Omdat er een snee in de huid wordt gemaakt kan er een huidzenuw beschadigd raken. Dit 
geeft een doof gevoel in een gedeelte van de huid. Meestal verdwijnen deze klachten in de 
loop van de tijd. Soms zijn ze echter blijvend. 

 Er kan een infectie ontstaan, dat meestal enkele dagen na de operatie optreedt. 

 Bij 10% komt de aandoening na verloop van tijd terug.  
 
Leefregels 
Omdat de voet vooral de eerste weken nog erg gevoelig is en zwelling zal vertonen, geven wij u 
de volgende adviezen: 

 ’s Nachts uw voet op een kussen leggen. De voet ligt dan wat hoger waardoor het vocht 
afneemt, eventueel met een dekenboog.  

 Bij rusten overdag is het ook goed om de voet hoog te leggen op een kussen.  

 Het gipsverband mag niet nat worden.  
 
 Belangrijk!! 
 U mag geen voertuigen besturen met gips om uw voet. 
  
Afhankelijk van de operatie en individuele factoren, ondervindt u na de operatie nog enige tijd 
hinder van het operatiegebied.  
Uw voet en het gebied rondom de wond zal dik en warm aanvoelen. Dit wordt geleidelijk (binnen 
vier tot zes weken) minder. Ook heeft u mogelijk enkele bloeduitstortingen (blauwe plekken) bij 
de wond maar deze verdwijnen vanzelf. 
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Wanneer een arts waarschuwen? 
Het is belangrijk dat u in de volgende gevallen contact opneemt met uw orthopeed: 

 Als de operatiewond gaat lekken. 

 Als de wond steeds dikker wordt. 

 Stuwing in de tenen door gipsverband, de tenen kunnen blauw, wit of dik worden.  

 De pijn erger wordt ondanks pijnstilling.   

 Als u koorts gaat ontwikkelen hoger dan 38,5º Celsius. 

 Vermeld aan de (huis)arts altijd dat u geopereerd bent en hoe lang geleden. 

 Indien er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden zijn. 
 
Doet zich een mogelijke complicatie voor binnen vierentwintig uur, neem dan direct 
contact op met één van onderstaande telefoonnummers! 
 
De polikliniek Orthopedie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.00 uur via 
telefoonnummer: (079) 346 25 35. Buiten deze tijden en in het weekend kunt u bellen met het 
algemene telefoonnummer van het LangeLand Ziekenhuis: (079) 346 26 26 en vragen naar de 
Spoedeisende Hulp. 
 
Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Orthopedie. De polikliniek Orthopedie is van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 
uur bereikbaar via telefoonnummer: (079) 346 25 35. 
 
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. 


