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Hallux limitus 

en 

hallux rigidus  

(stijve grote teen) 

Met deze folder hopen wij u meer infor-

matie te geven over de oorzaken van een 

hallux limitus en hallux rigidus. Mocht u 

meer vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met tel. 0224-218100. 

 

 

 

 

 

Hallux normale afwikkeling 

 

 

 

 

 

 

Hallux limitus 

 

 

 

 

 

Hallux rigidus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hallux is de latijnse benaming voor de grote 
teen. Limitus betekend gelimiteerd (beweging is 
mogelijk maar beperkt) en rigidus is rigide  (stijf 
of geen beweging meer in gewricht.   
 
Wat is het?  
 
Het is een degeneratieve vorm van artritis die 
klachten geeft in het gewricht aan de basis van 
de grote teen. Degeneratieve artritis kan het 
resultaat zijn van druk en trek krachten over het 
gewrichtsoppervlak gedurende langere tijd. De 
aandoening kan het gevolg zijn een verwonding/
trauma van het gewricht, maar kan in sommige 
gevallen ook ontstaan zonder een aanwijsbare 
oorzaak.  
 
Symptomen 
 
De pijn is voornamelijk aanwezig gedurende de 

Hallux limitus en hallux rigidus  -  stijve grote teen 

normale voetafrol, tijdens het  lopen, als de grote 
teen bij de push-off fase blokkeert in dorsaalflexie 
(omhoog bewegen van de teen). Bij het klinisch on-
derzoek vindt men de verminderde beweeglijkheid 
terug, de aanwezigheid van botuitstulpingen 
(“osteofyten”) bovenaan en aan beide zijkanten van 
het gewricht. 
 
Anatomie 

Waar kan een hallux limitus / rigidus ontstaan? 

Aan de basis van het gewricht van de grote teen. Net 
als ieder ander gewricht in het menselijk lichaam is 
dit gewricht bekleed met gewrichtskraakbeen; een 
glad en glimmend laagje over het einde van het bot. 
Als dit kraakbeen beschadigd is, begint een langzaam 
proces van slijtage of degeneratie. Het gewrichtsop-
pervlak slijt als het ware, waardoor uiteindelijk ruwe 
botoppervlakken langs elkaar schuren. 

Omdat de afwikkeling niet meer correct  plaatsvindt, 
gaat men compenseren door meer over de buiten-
kant van de voet af te wikkelen. Daardoor kunnen 
ook andere klachten, hoger op in het lichaam,  ont-
staan zoals knie- en heupklachten. 
 
Oorzaken 

Waarom heb ik dit probleem? 

Artsen kunnen niet geheel met zekerheid zeggen 
waardoor het  wordt veroorzaakt. Vaak wordt ge-
dacht dat in veel gevallen de aandoening en de daar-

mee gepaard gaande klachten, begint met een let-
sel van het gewrichtskraakbeen in het gewricht, 
bijvoorbeeld door het stoten van de grote teen. De 
verwonding zet een degeneratief proces in werking 
dat jaren kan voortduren voordat er symptomen 
optreden die om behandeling vragen. 

Andere gevallen  schijnen te ontstaan zonder een 
voorafgaand trauma. Dit suggereert dat er moge-
lijk andere oorzaken / redenen bestaan voor het 
ontwikkelen van deze aandoening. 

Kleine verschillen of afwijkingen in de anatomie 
van de voet maken het waarschijnlijk dat bepaalde 
personen een hallux  limitus / rigidus ontwikkelen. 
Deze kleine afwijkingen kunnen de druk op het 
gewricht tijdens het belasten en bewegen doen 
toenemen. Na verloop van jaren zou dit kunnen 
leiden tot degeneratieve artritis van het gewricht. 

Behandelingen 

Om de pijn in het gewricht te verzachten, moet 
men proberen minder belasting op het gewricht te 
krijgen. Dit kan bereikt worden door een podothe-
apeutische zool . Ook schoenen met een stijvere 
zool, zorgen er voor dat het gewricht niet meer 
plooit tijdens het lopen en de voet beter afwikkelt. 
Dunne, plooibare zolen en hoge hakken verergeren 
de pijnen, want er wordt meer druk op het ge-
wricht geplaatst. Pijnstilling, ontstekingsremmers 
en een eventuele infiltratie in het gewricht kunnen 
ook verlichting brengen. Bij aanhoudende pijn, zijn 
verschillende operatieve ingrepen mogelijk. 


