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Overzicht van de aanbevelingen 

1 - Rekoefeningen 

Overweeg behandeling met rekoefeningen, bespreek de voor- en nadelen. 

Remark: 

• praktijkervaring wijst uit dat 3 maanden lang rekoefeningen doen zou kunnen helpen 

• de behandeling is niet invasief, makkelijk toepasbaar en kosteloos 

• nadeel is dat er geen bewijs is voor de werkzaamheid en dat klachten mogelijk ook zouden kunnen verergeren (er is slechts 

onderzoek gedaan met 1 week follow-up) 

2 - Inlegzolen of hakstukken 

Overweeg behandeling met inlegzolen, bespreek de voor- en nadelen. 

Remark: 

• praktijkervaring wijst uit dat sommige patiënten baat hebben bij inlegzolen. 

• standaard inlegzolen lijken niet slechter dan op maat gemaakte zolen. 

• de behandeling is niet-invasief met een lage kans op bijwerkingen en is bij gebruik van standaard zolen relatief gemakkelijk en 

goedkoop. 

• nadelen: 

◦ de effectiviteit is onzeker 

◦ er zijn kosten aan verbonden 

◦ onduidelijk is welk type inlegzool gebruikt moet worden en voor hoe lang 

◦ de zolen passen mogelijk niet in alle schoenen 

• Er zijn geen onderzoeken naar het effect van hakstukken. 

3 - Nachtspalk 

Overweeg behandeling met een nachtspalk, bespreek de voor- en nadelen. 

Remark: 

• praktijkervaring wijst uit dat 3 maanden lang een nachtspalk dragen zou kunnen helpen. 

• de behandeling is niet-invasief, relatief gemakkelijk en goedkoop. 

• nadelen: 

◦ er is geen bewijs voor de werkzaamheid 

◦ er zijn kosten aan verbonden 

◦ onduidelijk is welk type nachtspalk gebruikt moet worden 

• voor- en nadelen van de strassburgsok (onderbeensok met strekband): 

◦ de sok is eenvoudig in gebruik 

◦ er is geen onderzoek naar de effectiviteit 

◦ de ervaring in de praktijk is wisselend 

4 - Tapen 
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Overweeg behandeling met tapen, bespreek de voor- en nadelen. 

Remark: 

• de behandeling is niet-invasief 

• nadelen: 

◦ er is weinig bewijsvoor de werkzaamheid;  mogelijk is er sprake van pijnvermindering 

◦ bij niet-verdragen van de tape kunnen klachten mogelijk verergeren (er is alleen onderzoek gedaan met slechts 1 week 

follow-up) 

◦ niet precies duidelijk is op welke manier en voor hoe lang de tape moet worden aangelegd en vervangen 

5 - Dry needling 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen dry needling niet aan 

6 - Extracorporale shock wave therapie 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen ESWT niet aan. 

 

 

7 - Corticosteroïdinjectie 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen corticosteroïdinjectie niet aan. 
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1 - Rekoefeningen 

Belangrijke Info 

Rationale 

De effecten van rekoefeningen op pijn en functie zijn onzeker (kwaliteit van bewijs laag) en alleen onderzocht na 1 week. Omdat er 

onvoldoende bewijs is dat rekoefeningen werken en ze de de pijn wel kunnen verergeren, bevelen we aan om in eerste instantie het 

natuurlijke beloop van de klachten af te wachten. 

Sommige patiënten zullen vanwege de hinder van de klachten wel een behandeling willen proberen en er is onvoldoende bewijs dat 

rekoefeningen níet werken. Indien er geen twijfel is over de diagnose heeft verwijzing naar de tweede lijn weinig meerwaarde 

zonder eerst een aantal niet-invasieve interventies te proberen. In de tweede lijn zijn goede ervaringen opgedaan met rekoefeningen 

indien deze consequent worden uitgevoerd gedurende 3 maanden; orthopeden starten hun beleid vaak met rekoefeningen 

gedurende 3 maanden. Om deze redenen kan het zinvol zijn een behandeling met rekoefeningen te overwegen. 

Overweeg behandeling met rekoefeningen, bespreek de voor- en nadelen. 

• praktijkervaring wijst uit dat 3 maanden lang rekoefeningen doen zou kunnen helpen 
• de behandeling is niet invasief, makkelijk toepasbaar en kosteloos 
• nadeel is dat er geen bewijs is voor de werkzaamheid en dat klachten mogelijk ook zouden kunnen verergeren (er is slechts onderzoek 

gedaan met 1 week follow-up) 

De effecten van rekoefeningen op pijn en functie zijn onzeker en alleen gemeten na 1 week. Rekoefeningen kunnen mogelijk 

bijwerkingen geven. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs is laag. 

Laag Kwaliteit van bewijs 

Omdat rekoefeningen mogelijk geen effect hebben op pijn of voetfunctie en de oefeningen bijwerkingen (verergering van de 

pijn) kunnen geven, denken we dat de meeste patiënten in eerste instantie niet voor rekoefeningen zullen kiezen. Sommige 

patiënten zullen het vanwege de hinder van de klachten wel willen proberen. Er is ook onvoldoende bewijs dat rekoefeningen 

níet werken. 

 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Rekoefeningen zijn kosteloos. 

Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie Middelen 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met fasciitis plantaris 

Interventie:  Rekoefeningen 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo of afwachtend beleid 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

Placebo of 
afwachtend beleid 

Rekoefeningen 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. verschillende strekoefeningen. Onnauwkeurigheid: Ernstig. Brede 

betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: Geen. 

2. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. verschillende strekoefeningen. Onnauwkeurigheid: Ernstig. Brede 

betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: Geen. 

3. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. 1 manier van strekoefeningen waarbij de vraag is of dit overeenkomst met de 

huidige huisartsen praktijk. Onnauwkeurigheid: Ernstig. Slechts data van een studie. 

Pijn 
1 week 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
112 patiënten in 2 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 1 week. 

[Hyland 2006] MD pijnscore op VAS 
(0-10) na 1 week rekoefeningen versus 
controle 1,6 lager (95%-BI 2,4 tot 0,8 
lager) [Radford 2007] Gecorrigeerde 
MD pijnscore op VAS (0-100) na 1 

week rekoefeningen versus controle 7,9 
lager (95%-BI 18,3 lager tot 2,6 hoger) 

Laag 
door indirect 

bewijs en 
onnauwkeurigheid 

1 

Rekoefeningen geven 
mogelijk geen of 

verwaarloosbaar verschil 
voor pijn 

Functie 
1 week 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
112 patiënten in 2 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 1 week. 

[Hyland 2006] MD functiescore op 
FSPS (10-0) na 1 week rekoefeningen 
versus controle 0,1 (95%-BI -1,08 tot 
1,28) [Radford 2007] Gecorrigeerde 

MD functiescore op FHSQ-subschaal 
voetfunctie (100-0) na 1 week 

rekoefeningen versus controle 7,3 
hoger (95%-BI 0,1 lager tot 14,8 hoger) 

Laag 
door indirect 

bewijs en 
onnauwkeurigheid 

2 

Rekoefeningen geven 
mogelijk geen of 

verwaarloosbaar verschil 
voor functie 

Bijwerkingen 
1 week 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
92 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 1 week. 

[Radford 2007] In de 
rekoefeningengroep kregen 10 

patiënten (22%) bijwerkingen versus 0 
(0%) in de controlegroep De bijwerking 

was in alle gevallen pijn en de ernst 
varieerde van mild tot ernstig; 1 patiënt 

stopte met de oefeningen 

Laag 
door indirect 

bewijs en 
onnauwkeurigheid 

3 

Rekoefeningen geven 
mogelijk vaker 
bijwerkingen 
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2 - Inlegzolen of hakstukken 

Belangrijke Info 

Rationale 

De effecten van inlegzolen op pijn en functie zijn onzeker (kwaliteit van bewijs laag). Mogelijk is er sprake van een beperkte 

vermindering van pijn of verbetering van functie. In het systematische literatuuronderzoek werden geen bijwerkingen 

gerapporteerd. 

Er zijn geen gecontroleerde onderzoeken gevonden met betrekking tot hakstukken. We schatten in dat de meeste patiënten in 

eerste instantie niet zullen kiezen voor een inlegzool, vanwege praktische bezwaren (onduidelijkheid over type en kosten, het feit 

dat de zolen mogelijk niet in alle schoenen passen) en de onzekere effecten. We raden daarom aan om in eerste instantie het 

natuurlijke beloop van de klachten af te wachten. 

Sommige patiënten zullen vanwege de hinder van de klachten wel een behandeling willen proberen, en er is onvoldoende bewijs dat 

inlegzolen níet werken. Indien klachten ernstig en langdurig zijn en er geen twijfel is over de diagnose, heeft verwijzing naar de 

tweede lijn weinig meerwaarde zonder eerst een aantal niet-invasieve interventies te proberen. Sommige huisartsen zien van 

inlegzolen goede effecten; daarom kunnen ze overwogen worden. Adviseer in dat geval te beginnen met standaardzolen; deze lijken 

niet minder werkzaam dan op maakt gemaakte zolen. 

Overweeg behandeling met inlegzolen, bespreek de voor- en nadelen. 

• praktijkervaring wijst uit dat sommige patiënten baat hebben bij inlegzolen. 
• standaard inlegzolen lijken niet slechter dan op maat gemaakte zolen. 
• de behandeling is niet-invasief met een lage kans op bijwerkingen en is bij gebruik van standaard zolen relatief gemakkelijk en 

goedkoop. 
• nadelen: 

◦ de effectiviteit is onzeker 
◦ er zijn kosten aan verbonden 
◦ onduidelijk is welk type inlegzool gebruikt moet worden en voor hoe lang 
◦ de zolen passen mogelijk niet in alle schoenen 

• Er zijn geen onderzoeken naar het effect van hakstukken. 

Mogelijk is er een sprake van een kleine vermindering van pijn of verbetering van functie. In het systematische 

literatuuronderzoek werden geen bijwerkingen gerapporteerd. Er werden geen gecontroleerde onderzoeken gevonden voor het 

gebruik van hakstukken. Wat inlegzolen betreft lijken op maat gemaakte zolen niet beter dan standaardzolen. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs is laag. 

Laag Kwaliteit van bewijs 

We schatten in dat de praktische bezwaren van inlegzolen (onduidelijkheid over welk type en hoe lang, de kosten, het feit dat de 

zolen mogelijk niet in alle schoenen passen) voor de meeste patiënten niet opwegen tegen de onzekerheid van het effect 

(mogelijk een kleine verbetering van pijn en functie). Sommige patiënten zullen de zolen vanwege de hinder van de klachten wel 

willen proberen; er is ook onvoldoende bewijs dat inlegzolen níet werken. 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Aan de aanschaf van inlegzolen of hakstukken zijn kosten verbonden. We verwachten dat kosten bij deze vraag meestal niet de 

doorslag zullen geven, maar het kan wel meespelen. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Middelen 
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We kunnen geen uitspraak doen over hakstukken omdat hier geen onderzoeken naar zijn gedaan. 

 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met fasciitis plantaris 

Interventie:  Inlegzolen of hakstukken 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo of afwachtend beleid 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Verschillen tussen de doelgroep en de groep die bestudeerd werd.. 

Onnauwkeurigheid: Ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen die overlappen met geen effect.. Publicatie bias: Geen. 

2. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Verschillen tussen de doelgroep en de groep die bestudeerd werd, . 

Onnauwkeurigheid: Ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: Geen. 

Pijn 
3 maanden 

9  Cruciaal 

0- Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

170 patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3 maanden. 

Difference: SMD 0.22 lager 
( CI 95% 0.47 lager - 0.03 hoger ) 

Laag 
door indirect 

bewijs en 
onnauwkeurigheid 

1 

Inlegzolen geven mogelijk 
geen of een 

verwaarloosbaar verschil 
voor fasciitis plantaris 

Functie 
3 maanden 

9  Cruciaal 

0- Hoger beter 
Gebaseerd op data van: 

124 patiënten in 2 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3 maanden. 

Difference: SMD 0.23 hoger 
( CI 95% 0.06 lager - 0.51 hoger ) 

Laag 
door indirect 

bewijs en 
onnauwkeurigheid 

2 

Inlegzolen geven mogelijk 
een kleine verbetering in 

functie bij fasciitis 
plantaris 
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3 - Nachtspalk 

Belangrijke Info 

Rationale 

De effecten van een nachtspalk op pijn en functie zijn zeer onzeker (kwaliteit van bewijs zeer laag). Mogelijk is er geen vermindering 

van pijn of verbetering van functie. Over bijwerkingen vonden we geen gegevens, daarom is het onzeker of er nadelige effecten zijn 

van het gebruik van een nachtspalk. Aan de aanschaf zijn kosten verbonden en het is onduidelijk welk type nachtspalk gebruikt 

moet worden. We schatten in dat de meeste patiënten om deze redenen niet in eerste instantie zullen kiezen voor een nachtspalk 

en we raden daarom aan om in eerste instantie het natuurlijke beloop van de klachten af te wachten. 

Sommige patiënten zullen vanwege de hinder van de klachten wel een behandeling willen proberen en er is onvoldoende bewijs dat 

een nachtspalk níet werkt. Indien er geen twijfel is over de diagnose heeft verwijzing naar de tweede lijn weinig meerwaarde zonder 

eerst een aantal niet-invasieve interventies te proberen. In de tweede lijn zijn goede ervaringen opgedaan met een nachtspalk indien 

deze consequent wordt gebruikt gedurende 3 maanden; orthopeden starten hun beleid vaak met een nachtspalk gedurende 3 

maanden. Om deze redenen kan het zinvol zijn om behandeling met een nachtspalk te overwegen. 

Orthopeden geven de patiënt vaak de keus tussen een rigide spalk en een strassburgsok (een onderbeensok met strekband). De 

ervaring met de rigide spalk is over het algemeen goed, maar deze is wel wat duurder en minder gebruiksvriendelijk dan de sok. De 

ervaring met de sok is wisselend. Welke variant de voorkeur heeft, is ter overweging van de patiënt. 

Overweeg behandeling met een nachtspalk, bespreek de voor- en nadelen. 

• praktijkervaring wijst uit dat 3 maanden lang een nachtspalk dragen zou kunnen helpen. 
• de behandeling is niet-invasief, relatief gemakkelijk en goedkoop. 
• nadelen: 

◦ er is geen bewijs voor de werkzaamheid 
◦ er zijn kosten aan verbonden 
◦ onduidelijk is welk type nachtspalk gebruikt moet worden 

• voor- en nadelen van de strassburgsok (onderbeensok met strekband): 
◦ de sok is eenvoudig in gebruik 
◦ er is geen onderzoek naar de effectiviteit 
◦ de ervaring in de praktijk is wisselend 

De effecten van een nachtspalk op pijn en functie zijn zeer onzeker. Mogelijk is er geen sprake van vermindering van pijn noch 

verbetering van functie. Er is maar 1 onderzoek verricht en dit rapporteerde niet of er bijwerkingen waren. 

 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs is zeer laag. 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

Vanwege de onzekerheid over de voordelen en nadelige effecten verwachten we dat de meeste patiënten in eerste instantie 

niet zullen kiezen voor een nachtspalk. Sommige patiënten zullen het vanwege de hinder van de klachten wel willen proberen. 

Er is onvoldoende bewijs dat een nachtspalk níet werkt. 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Aan de aanschaf van een nachtspalk zijn kosten verbonden. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Middelen 
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Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met fasciitis plantaris 

Interventie:  Nachtspalk 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo of afwachtend beleid 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

Placebo of 
afwachtend beleid 

Nachtspalk 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: Ernstig. Onvoldoende blinding/ ontbreken van blinding van de deelnemers en personeel, waardoor mogelijk 

prestatievertekening ontstaat. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Geen. Onnauwkeurigheid: Zeer ernstig. Brede 

betrouwbaarheidsintervallen, Laag aantal patiënten (<100), Slechts data van één studie. 

2. Risico op bias: Ernstig. Onvoldoende blinding/ ontbreken van blinding van de deelnemers, waardoor mogelijk 

prestatievertekening ontstaat. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Geen. Onnauwkeurigheid: Zeer ernstig. Brede 

betrouwbaarheidsintervallen, Laag aantal patiënten (<100), Slechts data van een studie, . Publicatie bias: Geen. 

Pijn 
3 maanden 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
40 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3 maanden. 

Pijn gemeten met VAS (0-10): MD 
interventie versus controle 0,3 lager 

(95%-BI 2,1 lager tot 1,5 hoger) 

Zeer laag 
door risico op bias 

en 
onnauwkeurigheid 

1 

We zijn onzeker 

Functie 
3 maanden 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
40 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Functie gemeten met FFI-R (uitersten 
34-136): MD interventie versus 

controle 0,6 hoger (95%-BI 16,3 lager 
tot 17,5 hoger) 

Zeer laag 
door risico op bias 

en 
onnauwkeurigheid 

2 

We zijn onzeker 
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4 - Tapen 

Belangrijke Info 

Rationale 

De effecten van tapen op pijn en functie zijn onzeker (kwaliteit van bewijs laag). Mogelijk is er gedurende een week sprake van 

vermindering van pijn zonder verbetering van functie. Tapen lijkt soms bijwerkingen te geven. Aangezien klachten van fasciitis 

plantaris maanden kunnen duren, schatten we in dat voor sommige patiënten de onzekerheid over een mogelijke pijnvermindering 

gedurende een week zonder functieverbetering niet opweegt tegen de kans op bijwerkingen van tape. Mogelijk zal een substantiële 

groep patiënten een behandeling wel willen proberen vanwege de hinder van de klachten (er is ook onvoldoende bewijs dat tapen 

níet werkt). Een niet-invasieve interventie als tapen kan dan worden overwogen. 

 

Overweeg behandeling met tapen, bespreek de voor- en nadelen. 

• de behandeling is niet-invasief 
• nadelen: 

◦ er is weinig bewijsvoor de werkzaamheid;  mogelijk is er sprake van pijnvermindering 
◦ bij niet-verdragen van de tape kunnen klachten mogelijk verergeren (er is alleen onderzoek gedaan met slechts 1 week follow-up) 
◦ niet precies duidelijk is op welke manier en voor hoe lang de tape moet worden aangelegd en vervangen 

De effecten van tapen op pijn en functie zijn onzeker (kwaliteit van bewijs laag). Het voordeel zou kunnen zijn dat er mogelijk 

gedurende een week sprake is van pijnvermindering. Nadelen zijn dat geen verbetering van functie is aangetoond, dat tapen 

bijwerkingen kan geven en dat het effect alleen op korte termijn (1 week) onderzocht is. 

 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs is laag. 

Laag Kwaliteit van bewijs 

Aangezien klachten van fasciitis plantaris maanden kunnen duren, schatten we in dat voor de meeste patiënten de onzekerheid 

over een mogelijke pijnvermindering gedurende een week zonder verbetering van functie niet opweegt tegen de kans op 

bijwerkingen van tape. Sommige patiënten zullen het vanwege de hinder van de klachten wel willen proberen. Er is ook 

onvoldoende bewijs dat tapen níet werkt. 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Aan (het laten aanleggen van) tapen kunnen kosten verbonden zijn. We verwachten dat kosten bij deze vraag niet de doorslag 

zullen geven. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Middelen 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met fasciitis plantaris 
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Interventie:  Tapen 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo of afwachtend beleid 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

Placebo of 
afwachtend beleid 

Tapen 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Verschillen tussen de mogelijke interventie- en controlegroep en de 

bestudeerde groepen. Onnauwkeurigheid: Ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: Geen. 

2. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Verschillen tussen de mogelijke interventie- en controlegroep en de 

bestudeerde groepen. Onnauwkeurigheid: Ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: Geen. 

3. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Verschillen tussen de mogelijke interventie- en controlegroep en de 

bestudeerde groepen. Onnauwkeurigheid: Ernstig. Brede betrouwbaarheidsintervallen. Publicatie bias: Geen. 

Pijn 
1 week 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
134 patiënten in 2 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 1 week. 

[Radford 2006]: Gecorrigeerde MD 
pijnscore op VAS (0-100) na 1 week 

tape versus nep-tape 12,3 lager (95%-
BI 22,4 lager tot 2,2 lager) [Hyland 

2006]: gecorrigeerde MD pijnscore op 
VAS (0-10) na 1 week tape versus nep-
tape 3,3 lager (95%-BI 4,6 lager tot 2,0 

lager) 

Laag 
door indirect 

bewijs en 
onnauwkeurigheid 

1 

Tapen heeft de pijn 
mogelijk enigszins 

verminderd 

Functie 
1 week 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
134 patiënten in 2 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 1 week. 

[Radford 2006]: gecorrigeerde MD 
functiescore na 1 week met FHSQ 

(100-0) tape versus nep tape 4,8 (95%-
BI 2,5 lager tot 12,2 hoger) [Hyland 

2006]: gecorrigeerde MD functiescore 
op PSFS (10-0) na 1 week tape versus 
nep-tape 0,8 (95%-BI 0,46 lager tot 

2,06 hoger) 

Laag 
door indirect 

bewijs en 
onnauwkeurigheid 

2 

Tapen geeft mogelijk 
geen of verwaarloosbaar 

verschil voor functie 

Bijwerkingen 
1 week 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
134 patiënten in 2 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 1 week. 

[Radford 2006]: 13 deelnemers (28%) in 
de interventiegroep hadden last van 

bijwerkingen versus 0% in de 
controlegroep (aard van de 

bijwerkingen: tape te strak, nieuwe pijn 
aan het been, allergische reactie; 
variërend van mild tot ernstig), 5 

deelnemers verwijderden de tape en 
daarop verdwenen de bijwerkingen 
[Hyland 2006]: Geen bijwerkingen 

gemeld 

Laag 
door indirect 

bewijs en 
onnauwkeurigheid 

3 

Tapen geeft mogelijk 
vaker bijwerkingen 
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5 - Dry needling 

Belangrijke Info 

Rationale 

De effecten van dry needling op pijn en functie zijn zeer onzeker. Mogelijk is er op de korte en middellange termijn sprake van een 

kleine pijnvermindering zonder effect op de functie van de voet. De interventie heeft waarschijnlijk bij een substantieel aantal 

patiënten pijn als bijwerking. De data zijn gebaseerd op 1 trial met 84 deelnemers. Het is onwaarschijnlijk dat het eventuele, kleine 

effect op pijnvermindering, waarschijnlijk zonder functieverbetering, opweegt tegen de kans op bijwerkingen. We geven dan ook 

een sterke aanbeveling tegen dry needling. 

 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen dry needling niet aan 

De effecten van dry needling op pijn en functie zijn zeer onzeker. Mogelijk is er op de korte en middellange termijn sprake van 

een kleine pijnvermindering zonder effect op de functie van de voet. Er is maar 1 onderzoek verricht en dit vond bijwerkingen. 

 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs is zeer laag. 

 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

Vanwege de onzekerheid over de voordelen van dry needling en de kans op bijwerkingen verwachten we dat de meeste 

patiënten niet zullen kiezen voor dry needling. 

 

We verwachten dat weinig mensen de interventie zullen kiezen Waarden en voorkeuren 

Aan dry needling zijn kosten verbonden. 

 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Middelen 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met fasciitis plantaris 

Interventie:  Dry needling 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo of afwachtend beleid 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

Placebo of 
afwachtend beleid 

Dry needling 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Slechts één mogelijke vorm van dry needling onderzocht. Onnauwkeurigheid: 

Zeer ernstig. Laag aantal patiënten (<100); Slechts data van één studie. Publicatie bias: Geen. 

2. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Slechts één mogelijke vorm van dry needling onderzocht, Oorzaak. 

Onnauwkeurigheid: Zeer ernstig. Laag aantal patiënten (<100); Slechts data van één studie. Publicatie bias: Geen. 

3. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Slechts één mogelijke vorm van dry needling onderzocht. Onnauwkeurigheid: 

Pijn 
6 weken 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
84 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

Gecorrigeerd verschil (ANCOVA) op 
VAS (0-100) 14,4 lager (95%-BI 23,5 

lager tot 5,2 lager) 

Zeer laag 
door indirect 

bewijs en door 
onnauwkeurigheid 

1 

Zeer onzeker of dry 
needling de pijn zal 

verbeteren 

Pijn 
12 weken 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
84 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

Gecorrigeerd verschil (ANCOVA) op 
VAS (0-100) 14,4 lager (95%-BI 23,5 

lager tot 5,2 lager) 

Zeer laag 
door indirect 

bewijs en door 
onnauwkeurigheid 

2 

Zeer onzeker of dry 
needling de pijn zal 

verbeteren 

Functie 
6 weken 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
84 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

Gecorrigeerd verschil (ANCOVA) op 
VAS (0-100) 12,5 lager (95%-BI 21,6 

lager tot 3,4 lager) 

Zeer laag 
door indirect 

bewijs en door 
onnauwkeurigheid 

3 

Zeer onzeker of dry 
needling de functie zal 

verbeteren 

Functie 
12 weken 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
84 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

Gecorrigeerd verschil (ANCOVA) op 
FHSQ (100-0) 0,5 lager (7,8 lager tot 

6,8 hoger) 

Zeer laag 
door indirect 

bewijs en door 
onnauwkeurigheid 

4 

Zeer onzeker of dry 
needling de functie zal 

verbeteren 

Bijwerkingen 
12 weken 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
84 patiënten in 1 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 12 weken. 

Milde directe bijwerkingen: 32% van de 
deelnemers in de interventiegroep 

versus < 1% in de controlegroep. Alle 
bijwerkingen bestonden uit pijn door de 

naalden en waren voorbijgaand. 
Uitgestelde bijwerkingen (na 1-7 

dagen): 3% interventiegroep versus < 
1% controlegroep. Met name blauwe 

plekken waardoor symptomen 
toenamen 

Zeer laag 
door indirect 

bewijs en door 
onnauwkeurigheid 

5 

Zeer onzeker of dry 
needling bijwerkingen 

geeft 
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Zeer ernstig. Slechts data van één studie. Publicatie bias: Geen. 

4. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Slechts één mogelijke vorm van dry needling onderzocht. Onnauwkeurigheid: 

Zeer ernstig. Laag aantal patiënten (<100), slechts data van een studie. Publicatie bias: Geen. 

5. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Slechts één mogelijke vorm van dry needling onderzocht. Onnauwkeurigheid: 

Zeer ernstig. Laag aantal patiënten (<100), slechts data van één studie. Publicatie bias: Geen. 
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6 - Extracorporale shock wave therapie 

Belangrijke Info 

Rationale 

De effecten van EWST zijn onzeker (kwaliteit van bewijs laag tot zeer laag). Sommige onderzoeken hadden risico op vertekening, de 

interventies die onderzocht werden verschilden onderling en de betrouwbaarheidsintervallen waren breed. Mogelijk geeft ESWT 

een kleine pijnvermindering; het effect op functioneren is onbekend. ESWT is invasiever dan rekoefening en inlegzolen. De 

interventie kan pijnlijk zijn en er kunnen mogelijk bijwerkingen optreden zoals oedeem en roodheid van de huid. We schatten in dat 

de onzekere, kleine voordelen van ESWT voor het merendeel van de patiënten niet zullen opwegen tegen de bijwerkingen. Dit in 

overweging nemend, geven we een sterke aanbeveling tegen shockwavetherapie. 

 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen ESWT niet aan. 

 

 

De effecten van EWST zijn onzeker (kwaliteit van bewijs laag tot zeer laag), mogelijk is er sprake van een kleine 

pijnvermindering. Het effect van ESWT op functioneren is onbekend. De interventie ESWT kan pijnlijk zijn en er kunnen 

mogelijk bijwerkingen optreden zoals oedeem en roodheid van de huid. 

Substantiële nadelen Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs is laag tot zeer laag. 

Laag Kwaliteit van bewijs 

We schatten in dat de onzekere kleine voordelen voor het merendeel van de patiënten niet op zullen opwegen tegen de kans op 

schade en bijwerkingen ten gevolge van ESWT. 

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid Waarden en voorkeuren 

Aan ESWT zijn kosten verbonden. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Middelen 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met fasciitis plantaris 

Interventie:  Extracorporale shock wave therapy 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo of afwachtend beleid 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

placebo of 
afwachtend beleid 

ESWT 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Risico op bias: Ernstig. Inadequaat verbergen van allocatie tijdens het randomisatieproces, wat resulteert in 

selectievertekening en onvolledige data en/of groot verlies om op te volgen.. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. 

Oorzaak: verschil tussen de interventies in de verschillende onderzoeken. Tevens werd het grootste deel van de patiënten 

ingesloten in ziekenhuizen en/of hadden meer dan 6 maanden klachten die niet reageerden op andere therapieën.. 

Onnauwkeurigheid: Geen. Publicatie bias: Geen. 

Pijn 
3 weken tot en 
met 3 maanden 

9  Cruciaal 

Gemeten met: VAS 
Schaal: 0-100 Lager beter 
Gebaseerd op data van: 
1,114 patiënten in 10 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3 weken tot 
en met 3 maanden. 

Difference: SMD 0.26 lager 
( CI 95% 0.38 lager - 0.14 lager ) 

Laag 
risico op 

vertekening en 

indirect bewijs 1 

ESWT heeft de pijn 
mogelijk enigszins 

verminderd 

Functie 

9  Cruciaal 

Bijwerkingen 

9  Cruciaal 

Gebaseerd op data van: 
patiënten in 7 

onderzoeken. 

Bijwerkingen waren onder andere pijn 
gedurende de behandeling, oedeem, 

roodheid van de huid, tijdelijke 
paresthesieën en één geval van 

syncope. 

Bij toepassing van ESWT 
kunnen bijwerkingen 

optreden 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met fasciitis plantaris 

Interventie:  Lage intensiteit extracorporale shock wave therapy 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo of afwachtend beleid 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

placebo of 
afwachtend beleid 

lage intensiteit 
ESWT 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Pijn 
3 maanden 

9  Cruciaal 

Gemeten met: VAS 
Schaal: 0-10 Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

100 patiënten in 1 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 

Difference: MD 1.7 lager 
( CI 95% 2.15 lager - 1.25 lager ) 

2.4 
(Gemiddelde) 

0.7 
(Gemiddelde) 

Laag 
door indirect 

bewijs en 
onnauwkeurigheid 

1 

Lage intensiteit ESWT 
heeft de pijn mogelijk 
enigszins verminderd 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

placebo of 
afwachtend beleid 

lage intensiteit 
ESWT 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Het grootste deel van de patiënten werd ingesloten in ziekenhuizen en/of 

hadden meer dan 6 maanden klachten die niet reageerden op andere therapieën.. Onnauwkeurigheid: Ernstig. Slechts één trial 

beschikbaar. Het betrouwbaarheidsinterval overlapt met een niet klinisch relevant effect. . Publicatie bias: Geen. 

gecontroleerde studie 
(Randomized Controlled 

Trials)) 
Follow-up: 3 maanden. 

Functie 

9  Cruciaal 

Bijwerkingen 

9  Cruciaal 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met fasciitis plantaris 

Interventie:  Gemiddelde intensiteit extracorporale shock wave therapy 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo of afwachtend beleid 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

placebo of 
afwachtend beleid 

gemiddelde 
intensiteit ESWT 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Pijn 
3 maanden 

9  Cruciaal 

Gemeten met: VAS 
Schaal: 0-10 Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

238 patiënten in 3 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3 maanden. 

Difference: MD 3 lager 
( CI 95% 7.06 lager - 1.07 hoger ) 

2 - 8 1 - 4 
Zeer laag 

door 
inconsistentie, 

indirect bewijs en 
onnauwkeurigheid 

1 

Het effect van 
gemiddelde intensiteit 
ESWT is zeer onzeker 

Functie 

9  Cruciaal 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

placebo of 
afwachtend beleid 

gemiddelde 
intensiteit ESWT 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: Ernstig. Het confidence-interval van sommige studies overlapt niet met die van de meeste opgenomen 

studies/ met de puntschatting van sommige opgenomen studies.. Indirect bewijs: Ernstig. Het grootste deel van de patiënten 

werd ingesloten in ziekenhuizen en/of hadden meer dan 6 maanden klachten die niet reageerden op andere therapieën.. 

Onnauwkeurigheid: Ernstig. Het betrouwbaarheidsinterval is erg breed en overlapt met geen effect. Publicatie bias: Geen. 

Bijwerkingen 

9  Cruciaal 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met fasciitis plantaris 

Interventie:  Hoge intensiteit extracorporale shock wave therapy 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo of afwachtend beleid 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

placebo of 
afwachtend beleid 

Hoge intensiteit 
ESWT 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: Ernstig. Het confidence-interval van sommige studies overlapt niet met die van de meeste opgenomen 

studies/ met de puntschatting van sommige opgenomen studies.. Indirect bewijs: Ernstig. Het grootste deel van de patiënten 

werd ingesloten in ziekenhuizen en/of hadden meer dan 6 maanden klachten die niet reageerden op andere therapieën.. 

Pijn 
3 maanden 

9  Cruciaal 

Gemeten met: VAS 
-10 Lager beter 

Gebaseerd op data van: 
303 patiënten in 3 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 3 maanden. 

Difference: MD 2.62 lager 
( CI 95% 6.82 lager - 1.58 hoger ) 

4 - 8 2 - 4 
Zeer laag 

door 
inconsistentie, 

indirect bewijs en 
onnauwkeurigheid 

1 

Het effect van hoge 
intensiteit ESWT is zeer 

onzeker 

Functie 

9  Cruciaal 

Bijwerkingen 

9  Cruciaal 
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Onnauwkeurigheid: Ernstig. Het betrouwbaarheidsinterval is erg breed en overlapt met geen effect. Publicatie bias: Geen. 
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7 - Corticosteroïdinjectie 

Uitgangsvraag 
Is een corticosteroïdinjectie aan te bevelen bij patiënten met fasciitis plantaris? 

PICO 
 

Patiënten Volwassenen met fasciitis plantaris 

Interventie Corticosteroïdinjectie 

Comparison (vergelijking) Placebo of afwachtend beleid 

Uitkomstmaten Pijn 

Functiebeperking 

Bijwerkingen 

 

Methode 
Het Cochrane systematische literatuuronderzoek van David uit 2017 [1] vormde de basis voor beantwoording van deze uitgangsvraag. 

Het NHG deed op 29 november 2019 een aanvullende zoekactie naar RCT’s verschenen na de datum van het meest recente onderzoek 

geïncludeerd in het systematische literatuuronderzoek. 

Studiekarakteristieken 
David et al (2017) includeerde RCT’s en quasi-gerandomiseerde trials naar het effect van corticosteroïdinjectie in de behandeling van 

fasciitis plantaris vergeleken met verschillende andere behandelingen, placebo of geen corticosteroïdinjectie. Primaire uitkomsten waren 

pijn, functie en ernstige bijwerkingen. 

 

De aanvullende zoekactie leverde twee RCT’s die de uitkomsten van corticosteroïdinjectie versus placebo of afwachtend beleid 

rapporteerden {Celik 2016, Johannsen 2019}. We denken niet dat het toevoegen van de resultaten van deze twee RCTs de 

effectschattingen van het Cochrane literatuuronderzoek zouden veranderen en presenteren daarom alleen de resultaten van de 

Cochrane review. 

 

Sterke aanbeveling tegen 

We bevelen corticosteroïdinjectie niet aan. 
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Belangrijke Info 

Rationale 

De effecten van corticosteroïdinjectie op pijn en functie zijn zeer onzeker (kwaliteit van bewijs zeer laag), mogelijk is er op de korte 

termijn sprake van een kleine pijnvermindering. Het toedienen van corticosteroïdinjecties in de fascia plantaris kan leiden tot 

ruptuur van de fascia of infectie van de injectieplaats. We schatten in dat voor bijna alle patiënten de onzekerheid over een 

mogelijke, kleine pijnvermindering op korte termijn niet opweegt tegen de kans op schade en bijwerkingen. We geven dan ook een 

sterke aanbeveling tegen corticosteroïdinjectie. 

De effecten van corticosteroïdinjectie op pijn en functie zijn zeer onzeker (kwaliteit van bewijs zeer laag), mogelijk is er op de 

korte termijn sprake van een kleine pijnvermindering. Het toedienen van corticosteroïdinjecties in de fascia plantaris kan leiden 

tot ruptuur van de fascia of infectie van de injectieplaats. 

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies Voor- en nadelen 

De kwaliteit van bewijs is zeer laag. 

Zeer laag Kwaliteit van bewijs 

We schatten in dat voor bijna alle patiënten de onzekerheid over een mogelijk kleine pijnvermindering op korte termijn niet 

opweegt tegen de kans op schade en bijwerkingen. 

We verwachten dat weinig mensen de interventie zullen kiezen Waarden en voorkeuren 

Aan een corticosteroidinjectie zijn kosten verbonden. 

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie Middelen 

Vraagstelling/PICO 

Populatie:  Volwassenen met fasciitis plantaris 

Interventie:  Corticosteroïdinjectie 

Vergelijking 

(comparison):  Placebo of afwachtend beleid 

Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

Placebo of 
afwachtend beleid 

Corticosteroïdinjectie 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

Pijn 
tot 4 weken 

9  Cruciaal 

Gemeten met: VAS 
Schaal: 0-100 Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

350 patiënten in 6 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 4 weken. 

Difference: MD 6.38 lager 
( CI 95% 11.13 lager - 1.64 lager ) 

40 - 72.2 
mm 

Zeer laag 
door indirect 

bewijs, 
inconsistentie en 

onnauwkeurigheid 
1 

We zijn onzeker over het 
effect van 

corticosteroïdinjectie op 
pijn op de korte termijn (< 

4 weken) 
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Uitkomst 
Follow-up 

termijn 

Onderzoeksresultaten 
en metingen 

Absolute verschil 

Placebo of 
afwachtend beleid 

Corticosteroïdinjectie 

Kwaliteit van 
bewijs 

(zekerheid van 
het effect) 

Samenvatting 

1. Inconsistentie: Ernstig. De effecten lagen sterkt uiteen. I² = 65%. . Indirect bewijs: Ernstig. het grootste deel van de 

patiënten werd ingesloten in derdelijns ziekenhuizen.. Onnauwkeurigheid: Ernstig. Het betrouwbaarheidsinterval is erg breed en 

overlapt met een niet klinisch relevant effect.. Publicatie bias: Geen. 

2. Inconsistentie: Ernstig. De effecten lagen sterkt uiteen. I² = 40%. . Indirect bewijs: Ernstig. het grootste deel van de 

patiënten werd ingesloten in derdelijns ziekenhuizen. Onnauwkeurigheid: Zeer ernstig. Het betrouwbaarheidsinterval is erg 

breed en overlapt met geen effect.. Publicatie bias: Geen. 

3. Inconsistentie: Geen. Indirect bewijs: Ernstig. Het grootste deel van de patiënten werd ingesloten in derdelijns ziekenhuizen. 

Onnauwkeurigheid: Zeer ernstig. Het betrouwbaarheidsinterval is erg breed en overlapt met geen effect.. Publicatie bias: Geen. 

4. (hier meer details geven over mogelijke bijwerkingen) 

Pijn 
1 maand tot 6 

maanden 

9  Cruciaal 

Gemeten met: VAS 
Schaal: 0-100 Lager beter 
Gebaseerd op data van: 

382 patiënten in 7 
onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 1 maand tot 6 
maanden. 

Difference: MD 3.47 lager 
( CI 95% 84.3 lager - 1.48 hoger ) 

10 - 65.4 
mm 

Zeer laag 
door indirect 

bewijs, 
inconsistentie en 

onnauwkeurigheid 
2 

We zijn onzeker over het 
effect van 

corticosteroïdinjectie op 
de middellange termijn is 

zeer onzeker (< 6 
maanden) 

Functioneren 
1 tot 6 maanden 

 

Gebaseerd op data van: 
163 patiënten in 2 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Follow-up: 1 tot 6 
maanden. 

1 RCT (82 deelnemers) gebruikte de 
FFI. De gemiddelde FFI was 42.26 in de 
controle groep. De FFI in de interventie 

groep was 1.78 hoger (4.83 lager tot 
8.39 hoger). 1 RCT (81 deelnemers) 
gebruikte de FHSQ. De gemiddelde 

FHSQ in de interventiegroep was 4.1 
punten hoger (3.8 lager tot 11.9 hoger) 

Zeer laag 
door indirect 

bewijs en 
onnauwkeurigheid 

3 

We zijn onzeker over het 
effect van 

corticosteroïdinjectie op 
functioneren 

Bijwerkingen 4 

1 tot 18 maanden 

 

Gebaseerd op data van: 
219 patiënten in 4 

onderzoeken. 

(Gerandomiseerde 
gecontroleerde studie 

(Randomized Controlled 
Trials)) 

Geen in beide groepen 

Een exploratieve analyse 
van de 21 (uit 39) trials 

waarin bijwerkingen 
werden gemeten 

(inclusief trials naar 
corticosteroïdinjectie 
versus andere actieve 

behandelingen) vermeldt 
2 rupturen van de fascia 

plantaris (1 trial) en 3 
infecties van de 

injectieplaats (2 trials) bij 
in totaal 699 deelnemers 

gerandomiseerd naar 
corticosteroïdinjectie 
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