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Expert ise gebundeld
Charlotte van kinderschoenenwinkel Watoto en podoloog Nathalie
bundelen hun expertise in dit E-book  over de voetontwikkeling
van jouw kind. Ze vertellen je alles over de best passende schoen
en de fases die je kind doorloopt van kruipen tot stappen. Dit
vooral gericht op de voeten.

Zo ben j� alvast voorbereid wanneer je langskomt b� Watoto voor
je eerste slofjes en schoenen.

In  di t  E-book kom je te weten

... wat de verschillende fases z�n in de voetontwikkeling van je kind.

... welk type schoen geschikt is voor jouw kind.

... waarom de juiste maat weten zo belangr�k is.
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De basiskenmerken van een goede schoen
Wat z�n de belangr�kste kenmerken van een goede schoen? 

Schattige baby voeten
De eerste schoentjes kopen, dat is als mama en papa een
leuk en vooral spannend moment. Maar waar moet je op
letten?

K�k mama, ik kan b�na stappen!
Kom te weten welke schoenen geschikt z�n voor jouw
kleuter die het lopen onder de knie heeft.

SAMENGEVAT

5

De juiste maat is key!
De gevolgen van te grote of te kleine schoenen en hoe
j� deze kan voorkomen. 

Naar de podoloog
B� welke signalen raadpleeg ik het best een podoloog?



DE BASIS
VAN EEN SCHOEN
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Afhankelijk van de leeftijd gelden er
andere kenmerken. Een schoen verdelen
we in 3 zones: de hiel of contrefort,
middenvoet en de voorvoet. Deze
bespreken we hieronder per leeftijd.

Side note: schoenadvies is individueel
gebonden. 

Soepel aan de hiel
Flexibel in het midden
Soepel aan de tenen

Stevig aan de hiel
Stevig in het midden
Soepel aan de tenen 

3.5-3J

Stevig aan de hiel
Iets steviger in het
midden
Soepel aan de tenen

0-2.5J

+6J

3 BELANGR�KSTE KENMERKEN VAN
EEN GOEDE SCHOEN



SCHATTIGE
BABY VOETJES
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B� een pasgeboren baby bestaan de voetjes voornamel�k uit
kraakbeen, daardoor z�n ze nog zacht en buigzaam. Baby’s hebben

platvoeten omdat de voeten grotendeels bestaan uit babyvet. 

SCHATTIGE (BOLLE)
BABY VOETJES

WARME VOETJES
Op deze leeft�d wil je de voeten van jouw kindje vooral warm
houden en bescherming bieden. Hiervoor z�n zachte sokken of
babyslofjes ideaal. Deze geven warmte en bieden bescherming.
Watoto heeft heel wat kousen en babyslofjes die goed aanbl�ven.

Natuurl�k is je kindje nog in volle ontwikkeling en zullen z�n of haar
beentjes niet stil bl�ven liggen. Je zal dus wel eens op zoek moeten
gaan naar een sok of slofje. Zeker als ze deze zelf kunnen uittrekken.
Dat is een heel leuke activiteit voor jouw kleintje. Gelukkig vind je b�
Watoto babyslofjes met rekkers en/of veters zodat deze beter bl�ven
zitten.

Platvoeten b� baby's verdw�nen rond de leeft�d van 6 jaar, dan is de
voetboog gevormd. De voetspieren z�n vanaf dan goed ontwikkeld
door het vele bewegen en oefenen. Het is een fysiologisch proces,
dus heel normaal dat je baby bolle platvoeten heeft.

PLATVOETJES



K�K MAMA,
IK KAN B�NA
STAPPEN!
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BABYSCHOEN MET ANTISLIPZOOL

Vanaf dat je kind begint te kruipen kan je overschakelen naar een
soepel babyslofje met een rubberen antislip zool. Zo heeft je kind
meer grip t�dens het oefenen van het rechtstaan, zich optrekken
aan meubels en t�dens het zetten van z�n eerste stapjes aan bv.
een loopkar. Vaak hebben deze slofjes een veter zodat deze mooi

aansluiten rondom de voet en goed aanbl�ven.
 

Ontdek hier de babyschoentjes

https://www.watoto.be/collections/babyschoentjes
https://www.watoto.be/collections/babyschoentjes
https://www.watoto.be/collections/babyschoentjes


Als jouw kindje z�n eerste stapjes begint te zetten, zich vlot
z�waarts langs meubels begint te verplaatsen of al enkele stapjes
aan de hand zet, kies je voor een soepele préstapper. We noemen
dit ook een gewenningsschoen. Watoto heeft hiervoor een groot
gamma dat voldoet aan alle kenmerken van een goede préstapper!
Hierb� is het belangr�k dat het bovenwerk en de loopzool zacht en
soepel is. De zool onderaan moet voldoende grip geven op de
ondergrond.

DE EERSTE STAPJES

Als we meerdere vragen stellen aan de ouders en de
loopgang van hun kindje bek�ken, kan het z�n dat hun kindje
al 1 tot 5 stapjes zet. Wat al super knap is van jouw peuter!

H� heeft heel hard geoefend om het stappen onder de knie te
kr�gen. Geef je hem dan meteen een echte stapschoen aan,

moet h� opnieuw zoeken naar z�n evenwicht en opnieuw
oefenen. Laat je kind stap voor stap de overgang maken en

genieten van z�n succeservaringen alvorens je overschakelt.
Geef hen t�d, alle kinderen ontwikkelen op hun eigen tempo.

WAAROM EEN PRÉSTAPPER
ZO BELANGR�K IS

Ouders komen vaak voor een eerste schoen als hun kindje 1 jaar
wordt. Dit op aanmoediging van kennissen of uit een soort link die
men automatisch legt b� "1 jaar worden". Dan is het onze taak om
jullie alles uit te leggen. 

WANNEER DRAAGT M�N KIND
EEN PRESTAPPER?

Ontdek hier de préstappers

https://www.watoto.be/collections/prestappers-1
https://www.watoto.be/collections/prestappers-1


De gemiddelde leeftijd van deze
fase is 15 maanden. De schoen
mag nu al steviger zijn aan de
hiel. Dit wordt ook de contrefort
van de schoen genoemd. Bij
sommige schoenen kan je zelfs
heel duidelijk de hielkap zien. Dit
geeft support aan je kindje
tijdens het stappen. 

Hoera! Je kind kan zelfstandig stappen zonder zich nog
ergens aan vast te houden. Hij of zij kan een mooi evenwicht

bewaren tijdens het stappen en kan zij- en achterwaarts
stappen. 

DE EERSTE STAPSCHOEN

Watoto heeft een aantal merken in haar aanbod met sneaker
modellen die voldoen aan de kenmerken van een eerste stapper.
Let er extra op dat de zool niet te hoog is. De zool moet kunnen
afrollen tijdens het stappen. 

IS EEN SNEAKER EEN GOEDE
EERSTE STAPSCHOEN?

Het kan je kind zelfvertrouwen
geven omdat hij stabieler
blijft staan. Het midden van
de schoen mag al iets
steviger zijn. Ter hoogte van
de tenen blijft de schoen best
soepel zodat de voet goed
kan afrollen tijdens het
stappen.

Ontdek hier de eerste stappers

Ontdek hier de sneakers

https://www.watoto.be/collections/eerste-stappers-1
https://www.watoto.be/collections/eerste-stappers-1
https://www.watoto.be/collections/sneakers-1
https://www.watoto.be/collections/sneakers-1


Let er dan op dat de sandalen een gesloten hiel hebben. Deze
hielcup zorgt ervoor dat je peuter of kleuter niet naast z�n of haar
sandalen stapt. Het geeft ook houvast rondom de enkel en geeft je
kind een veiliger gevoel t�dens het stappen. Doorgaans hebben
sandalen een gesloten hiel t/m maat 25. Sommige modellen tot maat
28.

Naarmate je kind ouder wordt, is het sterk afhankel�k van de
voetvorm en het stap patroon van jouw kind of deze hielcup nog
noodzakel�k is. Sommige kinderen hebben meer sturing nodig vanuit
de schoen waardoor ze beter z�n met een gesloten hiel of een
bredere hielbandje.

Stel dat je kind net leert stappen in de zomer. Dan wil je je kind
graag schoenen aangeven waar de wind lekker kan doorwaaien

zodat de voetjes het aangenaam hebben t�dens warme dagen. Is
dit een goede optie?

SANDALEN IN DE ZOMER?

Ontdek hier de sandalen

https://www.watoto.be/collections/eerste-stappers-1
https://www.watoto.be/collections/eerste-stappers-1


B� beginnende stappers kies je beter voor een relatief laag
model, dus geen bottines tot aan het onderbeen of de kuiten. Te

hoge schoenen kunnen de verdere ontwikkeling belemmeren.
Vaak z�n lage schoenen ook lichter in gewicht.

 
De kans op verzwikking b� beginnende stappers is relatief klein
mits z� nog platvoeten hebben en dus gebruik maken van een

groter voetoppervlakte om stabiel te stappen. Verzwikking zie je
b� deze leeft�d zelden gebeuren. De meeste stapschoenen

komen tot iets boven de enkel. 

DE IDEALE STAPSCHOEN:
KIES VOOR EEN LAAG MODEL



WAAROM DE
JUISTE MAAT
BELANGR�K IS
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... zorgen voor een belemmering in de verdere ontwikkeling van de
voet en kunnen allerlei klachten teweegbrengen. 

... geven kans op scheefgroei van de grote teen.

... kunnen zorgen voor een pijnlijke teennagel en rode tenen (door
het botsen tegen de tip van de schoen).

... kunnen verkrampte spieren geven door opgekropte tenen,
onnatuurlijke positie van de voet en tenen. Dit kan leiden tot
problemen met de bloedsomloop met als gevolg heup-, knie- en
rugklachten. 

... kunnen voor een doorgezakte voet zorgen door de
overbelasting die een te kleine schoen geeft.

TE KLEINE SCHOENEN

Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling. Leren stappen en
rennen gaat vaak met vallen en opstaan, zeker bij de

allerjongsten. Kinderen moeten nog goed nadenken over hoe
ze hun voet op de beste manier kunnen laten afrollen bij het
zetten van een stap. Dit lukt het beste wanneer ze de juiste

schoenmaat dragen.
 

DE JUISTE MAAT IS KEY!



... geven een verhoogd risico op vallen en struikelen. 

... slijten sneller omdat je kind er anders mee zal stappen. 

... kunnen wrijving veroorzaken door het schuiven in de schoen,
hierdoor kan je eelt en blaren krijgen. 

... kunnen je kind moeilijkheden geven tijdens het stappen. Hij of zij
zal de voeten anders gebruiken zodat de schoen niet uitsloft. Dit
kan gevolgen hebben voor de motoriek.

TE GROTE SCHOENEN

 
Heel wat merken tailleren anders. Het kan dus best zijn dat
je van merk A een andere maat nodig hebt dan van merk B.

 
Gebruik onze voeten meter en bepaal zo de juiste

schoenmaat voor jouw kind.
 

SCHOENMATEN Z�N NIET UNIVERSEEL

Ontdek hier de voetenmeter

https://www.watoto.be/products/voetenmeter-gratis
https://www.watoto.be/collections/voetenmeter
https://www.watoto.be/collections/voetenmeter


Reken 1 cm groeimarge (gemeten bij de grootste voet) bij
de aankoop van een nieuwe schoen.

HOEVEEL GROEIRUIMTE REKEN JE?

4-6J

De voeten groeien om
de 6 maanden één maat.6-10J

Je kind kan langer verder
met één schoenmaat.

0-4J

Tot 4 jaar groeien de voeten
gemiddeld 2/3 mm per maand.
Je kan dan ongeveer 4 maanden
met 1 schoenmaat verder. Dit is
een gemiddelde.



WIST JE DAT...?



... stappen op blote voeten goed is
voor de ontwikkeling van de

voeten?

Zo traint je kind zijn kleine voetspieren
en heeft hij meer balans en grip. De
voeten hebben op deze manier ook alle
vrijheid om verder te ontwikkelen in hun
groeiproces. 

... een pantoffel niet gevormd moet
z�n?

Het is net goed om kinderen nog gedeeltelijk
op hun blote voeten te laten lopen voor het
trainen van de voetspieren. Een soepele,
zachte pantoffel geeft hetzelfde effect. Let
wel op dat je regelmatig de maat nakijkt. Te
kleine pantoffels (of schoenen) belemmert dit. 

WIST JE DAT...

... lederen schoenen heel wat
voordelen hebben?

Leer is luchtdoorlatend, vochtabsorberend en
het heeft een warmte isolerend effect maar
ook een afkoelend effect. Leer is soepel, geeft
mee en is scheurbestendig. Kunststof, plastic
en lakschoenen veroorzaken vaak
zweetvoeten, blaren en zijn niet rekbaar. Leer
heeft dus een heleboel positieve natuurlijke
eigenschappen. 



NAAR DE
PODOLOOG

5



Dit hoeft niet meteen zorgwekkend te zijn. Vaak is het een fase
ten gevolge van de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Wanneer
zoek je hulp? Bij twijfel over de ontwikkeling, dan kan je dit best
laten nakijken bij een kinderpodoloog. 

JE KIND OP DE TENEN STAPT

NAAR DE PODOLOOG WANNEER...

Bij een peuter is het perfect normaal dat hij of zij de voeten naar
binnen draait. Zolang er geen pijnklachten aanwezig zijn
tenminste. Tot de leeftijd van 6 jaar doorstaat je kind
verschillende fases in de voeten en de benen zoals platvoeten, X-
stand of O-stand van de benen. Vanaf +/- 6 jaar zijn deze fases
vaak gestabiliseerd en zou de hiel mooi recht moeten staan.
Staat de hiel te ver naar binnen of naar buiten gekanteld dan kan
dit klachten geven in het lichaam ter hoogte van de knie, heup,
rug en nek.

6 jaar is dus een ideale leeftijd om te starten met therapie, zeker
als er sprake is van pijn of als je kind vaak valt of struikelt. Zolang
er nog groeischijven in de voeten aanwezig zijn kan een
kinderpodoloog preventief nog veel betekenen voor jouw kind. 

JE PEUTER NAAR BINNEN BL�FT LOPEN



Hopelijk heeft dit E-book jou meer geleerd over de
voetontwikkeling van je kind en de keuze voor de geschikte schoen.
Wij vonden het alvast fijn om dit E-book op te stellen en te delen
met jullie! 

Uiteraard helpen we jullie met veel plezier verder in onze winkel en
praktijk. Ook online beantwoorden we graag jullie vragen.
Neem gerust een kijkje op onze websites Watoto en Podologe
Nathalie. 

Veel liefs,

https://www.watoto.be/
https://www.podologiepraktijkbeerse.be/

