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PERONEUS NEUROPATHIE 
TER HOOGTE VAN DE KNIE

INLEIDING

Met deze folder willen we u graag algemene informatie geven over een peroneus 
neuropathie en de mogelijke behandelopties hiervan. Deze folder is een aanvulling op 
de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist, voor uw persoonlijke situatie 
kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn.
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WAT IS EEN 
PERONEUS NEUROPATHIE?

WELKE KLACHTEN 
KAN U HEBBEN?

Een peroneus neuropathie is een beknelling van de kuitbeenzenuw. Deze zenuw noemen 
we ook wel de nervus peroneus. De zenuw ligt zeer oppervlakkig bij de kuitbeenkop, 
deze botpunt kan u voelen aan de buitenkant van uw been, net onder de knie. De zenuw 
ligt daar op het bot en is dus erg gevoelig voor druk. Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand 
lange tijd op bed moet liggen of werk heeft waarbij men veel moet hurken. Maar ook als 
men vaak lang met de benen over elkaar zit. Extreem gewichtsverlies kan ervoor zorgen 
dat de zenuw extra gevoelig wordt voor eventuele druk.

Beschadiging van de peroneuszenuw kan aanleiding geven tot zwakte (een klapvoet of 
dropvoet  en gevoelsstoornissen. Bij een klapvoet is het lastig of lukt het zelfs niet om uw 
voet op te tillen. De tenen en de voet kunnen niet opgetild worden wanneer iemand op 
de hakken probeert te staan. Wanneer u loopt, ‘klapt’ de voet op de grond zonder goed 
af te rollen (vandaar ook de naam ́ klapvoet´). De controle over de voet bij het neerzetten 
is weg. Hierdoor gaat het lopen moeilijk en is er een groter risico op struikelen en het 
omzwikken van de enkel over bijvoorbeeld ongelijke tegels of een stoep. Veel patiënten 
krijgen last van pijn in de zijkant van het onderbeen of de voetwreef. Dit komt doordat de 
verzwakte spieren overbelast raken. 

U kan ook een doof of  tintelend gevoel in de zijkant van het onderbeen en/of de voetwreef 
krijgen. Dan zijn de zenuwtakken beklemd die het gevoel van de huid regelen. 

Kuitbeen

Nervus peroneus Scheenbeen

HOE WORDT 
DE DIAGNOSE GESTELD?

De arts stelt de diagnose via uw klachten en neurologisch onderzoek. Aanvullend 
volgt een EMG (met zenuwgeleidingsonderzoek), waarbij meestal de plaats van de 
zenuwbeschadiging duidelijk kan worden aangetoond. Daarnaast is een EMG belangrijk 
om andere oorzaken van een klapvoet uit te sluiten zoals een beklemming van de vijfde 
lendenzenuwwortel (L5) door een hernia (uitstulpende tussenwervelschijf) of vernauwing 
in de rug maar ook een eventuele ziekte van de zenuwen (polyneuropathie) die maakt 
dat de zenuw extra kwetsbaar is voor druk.  Soms is aanvullend een zenuwecho, foto van 
de knie of MRI van de onderrug aangewezen.
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WAT ZIJN DE BEHANDELOPTIES?

Het belangrijkste is dat u directe druk op de zenuw voorkomt. U moet daarom goed 
nadenken over welke lichaamshouding of gewoonte bij u de oorzaak van de beklemming 
is. Voornamelijk het kruisen van de benen in zittende houding of langdurige hurkzit 
dienen vermeden te worden. 
Daarnaast kan u samen met uw kinesitherapeut oefeningen doen om de spierkracht van 
uw voetheffers te versterken. We raden aan om schoenen met platte hakken te dragen, 
die om uw enkels zitten om verzwikking van de enkel te voorkomen. 
Wanneer de zwakte het wandelen bemoeilijkt, kan een enkel-voet-orthese (EVO) 
overwogen worden. Dit is een soort spalk die uw enkel ondersteunt en voorkomt dat de 
voet naar beneden klapt. Er zijn veel verschillende soorten spalken, afhankelijk van de 
ernst van de zwakte wordt voor u persoonlijk de beste spalk aangemeten. Deze spalk 
wordt gedeeltelijk terugbetaald indien u over een voorschrift beschikt, en kan zo nodig 
jaarlijks worden vernieuwd. 

Wanneer u na het lezen van onze folder nog vragen heeft, stel ze dan zeker aan 
uw arts.
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Heilig Hart Ziekenhuis Mol vzw
Gasthuisstraat 1 – 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
info@azmol.be
www.azmol.be
BE0409.925.265
RPR Turnhout
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


