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HOE ONTSTAAT HET… 

 HOE HERKEN JE HET… 

WAT DOE JE ER AAN… 

 

 

                    

Onze benen groeien in de jeugd trapsgewijs. Als 

ze stoppen met groeien, zou het wel heel 

toevallig zijn als ze op dat moment even lang 

zijn. Iedereen heeft dus waarschijnlijk wel een 

beenlengte verschil(letje). 

Op de voorkant zie je hoe de wervelkolom in 

een bocht getrokken wordt, als reactie op het 

zakken van de rechter bekkenhelft. 

Op volgende pagina zie je dat de benen- bekken 

en schouders ook nog gaan draaien. Geen 

wonder dat er in het hele lichaam klachten 

ontstaan. 
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n de website staan in de praktijkwijzer meer 

dan 130 behandelaars  (artsen en paramedici) 

die de gevolgen van een beenlengteverschil 

onderkennen en deskundig behandelen. 

 

 

Het rechterbeen van dit figuurtje is korter- de 

(rechter) bekkenhelft zakt, en  om het zakken 

van de rechter schouder te voorkomen, wordt 

deze opgetrokken. Hierdoor ontstaat een 

kromming (scoliose) in de wervelkolom. 

 

 

 

Fysiotherapie Kessler, 

Kruisweer 2, 

1181 NR Amstelveen. 

020-6418583 

info@praktijkkessler.nl 

 
 

Onze benen groeien in de jeugd trapsgewijs. 

Als ze stoppen met groeien, zou het wel heel 

toevallig zijn als ze op dat moment even lang 

zijn. Iedereen heeft dus waarschijnlijk wel een 

beenlengte- verschil(letje). 

Op het linker- en rechter plaatje zie je hoe de 

wervelkolom in een bocht getrokken wordt, 

als reactie op het zakken van de rechter 

bekkenhelft. 

Op het linker plaatje zie je dat de benen- 

bekken en schouders ook nog gaan draaien. 

Geen wonder dat er in het hele lichaam 

klachten kunnen ontstaan. 

 

 

In de website      

       www.beenlengteverschil.nl  

staat veel meer informatie, en is ook een                  

                       praktijkwijzer. 

 Daar staan meer dan 130 behandelaars  

(artsen en paramedici) vermeld die de 

gevolgen van een beenlengteverschil 

onderkennen en deskundig behandelen. 

 

Het rechterbeen van het rechter  

figuurtje is korter- de (rechter) 

bekkenhelft zakt. Om het zakken van 

de rechter schouder te voorkomen, 

wordt deze (onbewust) opgetrokken. 

Hierdoor ontstaat een zijwaartse 

kromming (scoliose) in de 

wervelkolom. 

 

Noteer hier de gegevens van behandelaar(s) die u 

op deze website heeft gevonden: 

 

Naam: 

Adres: 

Telefoon:  

Website: 

 

Naam: 

Adres: 

Telefoon: 

 Website: 

 

 

http://www.beenlengteverschil.nl/

