Activiteitenverslag 2018 - 2020

Inleiding
Sinds 1987 is Stichting Klompvoet Nederland actief, eerst als oudergroep, daarna als
vereniging en sinds 2020 als een moderne stichting. Het doel van Stichting Klompvoet
Nederland is eenieder te helpen die vragen heeft over de aandoening klompvoeten.
Hieronder staan een aantal activiteiten beschreven die de Stichting door de jaren heen
initieert om iedereen die daar interesse in heeft te voorzien van goede informatie, om
lotgenotencontact te faciliteren, en de belangen van mensen met klompvoeten te
behartigen.

Activiteiten 2018
•

•

•

Het gehele jaar door via de website www.klompvoet.nl informeert Stichting
Klompvoet Nederland (SKN) over de aandoening klompvoetjes en de behandeling
daarvan. De informatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de
medische beroepsgroep. Ook zijn op de website de gespecialiseerde
klompvoetbehandelcentra te vinden waar je terecht kan voor de beste behandeling
volgens de behandelrichtlijn die in samenwerking met de SKN tot stand is gekomen.
Ook door het hele jaar heen kan iedereen die met anderen wil bespreken hoe om te
gaan met de aandoening tijdens behandeling of anderszins de volgende activiteiten
ondernemen:
o Communities op Facebook. Zowel voor ouders met een pasgeboren kind met
klompvoeten of een volwassene met klompvoeten zijn er besloten groepen
waar lotgenoten zich voor kunnen aanmelden. Op de website is de link te
vinden naar deze facebookpagina’s waar zich meer dan duizend personen
bevinden die met elkaar alle facetten van de aandoening bespreken,
gemodereerd door ervaringsdeskundigen.
De landelijke klompvoetdag is doorgaans het hoogtepunt van het jaar met een
fysieke bijeenkomst op een centrale plek in
Nederland en met medewerking van
orthopedische behandelteams uit de
klompvoetbehandelteams. In 2018 vond
deze dag plaats op 6 oktober van 10:00 tot
16:00 bij d’n Hut in Wintelre. Het
orthopedisch team van het
klompvoetcentrum in het MMC te
Veldhoven was aanwezig naast
kinderfysiotherapeuten en allerlei andere informatie over klompvoeten.

Activiteiten 2019
•

Het gehele jaar door via de website www.klompvoet.nl informeert Stichting
Klompvoet Nederland (SKN) over de aandoening klompvoetjes en de behandeling
daarvan. De informatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de
medische beroepsgroep. Ook zijn op de website de gespecialiseerde
klompvoetbehandelcentra te vinden waar je terecht kan voor de beste behandeling
volgens de behandelrichtlijn die in samenwerking met de SKN tot stand is gekomen.

•

•

Ook door het hele jaar heen kan iedereen die met anderen wil bespreken hoe om te
gaan met de aandoening tijdens behandeling of anderszins de volgende activiteiten
ondernemen:
o Communities op Facebook. Zowel voor ouders met een pasgeboren kind met
klompvoeten of een volwassene met klompvoeten zijn er besloten groepen
waar lotgenoten zich voor kunnen aanmelden. Op de website is de link te
vinden naar deze facebookpagina’s waar zich meer dan duizend personen
bevinden die met elkaar alle facetten van de aandoening bespreken,
gemodereerd door ervaringsdeskundigen.
De landelijke klompvoetdag is doorgaans
het hoogtepunt van het jaar met een
fysieke bijeenkomst op een centrale plek
in Nederland en met medewerking van
orthopedische behandelteams uit de
klompvoetbehandelteams. In 2019 vond
de klompvoetdag ook plaats op 6 oktober
van 10:00 tot 16:00 in de Strandhoeve te
Baarlo. Ditmaal was het orthopedisch
team van het Isala ziekenhuis in Zwolle te
gast. Ruim 300 personen bezochten deze dag waarin alle gebruikelijke informatie
over klompvoeten ruim voor handen was.

Klompvoetdebat 2019
SKN organiseert eenmaal in de twee jaar een speciale bijeenkomst voor alle artsen,
gipsverbandmeesters en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de klompvoetzorg in de
klompvoetbehandelcentra en (kinder)fysiotherapeuten. Op 5 november 2019 werd deze
bijeenkomst gehouden in een prachtige locatie: Sociëteit de Maas in Rotterdam. Deze
bijeenkomst is een goed debat over de huidige stand van de klompvoetzorg en plaatst ook
de belangen van de patiënten duidelijk op de kaart. Het was het 4e klompvoetdebat en door
de hoge opkomst van de medische professionals en de open en constructieve sfeer van de
bijeenkomst is de goede relatie tussen de SKN en de medische wereld verder versterkt. Het
volgende Klompvoetdebat is gepland voor het najaar in 2021.

