
LEREN STAAN EN LOPEN
TENENLOPEN - ADVIEZEN



Wanneer leert een kind staan en lopen? 
• Vanaf 9 maanden beginnen de meest baby's zich voorzichtig op te trekken
• Rond 1 jaar kunnen de meeste baby’s wel staan
• Tussen de 12 en 15 maanden staan ze en beginnen ze langs meubels te lopen

9- 10 maanden: optrekken tot stand 1 jaar: los staan     12-15 mnd.: los lopen



• Als een kind zichzelf nog niet zelf tot stand kan trekken dan is het te vroeg! 
• Het is goed om een baby te stimuleren
• Belangrijk om staan en lopen niet te forceren
• Nadat een kind heeft leren kruipen is het klaar om te gaan staan
• Vanuit zit tot stand optrekken lukt goed aan de bank, box of tafel
• Rond de 10 maanden is hij sterk genoeg om dit te doen
• Als jongere baby’s op schoot willen gaan staan, hoef je dit niet af te remmen
• Doe dit alleen korte momentjes en geef steun onder de oksels

Belangrijke boodschap!
Een baby ontwikkelt optimaal als het alles in eigen tempo mag doen!

Wanneer is het te vroeg? 



• Het lichaam en brein is nog niet toe aan een rechtopstaande houding
• Spanning in de benen ontstaat en kuitspieren en hamstrings verkorten
• Het is niet goed voor de stand van de voetjes
• Heupen en bekken nog volop in ontwikkeling en nog ongeschikt voor staan
• Ze zijn nog niet sterk genoeg en leren nu een verkeerd beweegpatroon aan
• Hierdoor gaan veel van deze kinderen vervolgens tenenlopen

Waarom is het slecht staan en lopen vroeg te stimuleren?



• Loopstoeltjes en “babybouncers” worden NIET aangeraden! 
• Ouders denken dat het de motorische ontwikkeling bevordert 
• Kinderen ontwikkelen zich hierdoor juist trager en soms zelfs afwijkend
• Kinderen die loopstoeltjes gebruiken gaan juist later kruipen en lopen
• Ze leren de verkeerde loop- en sta houdingen/ beweging aan

Goede alternatieven: 

De loopstoel en baby bouncers:



Zo kun je een kindje helpen als het aan staan toe is: 

• Leren staan lukt het best op blote voeten, zo traint hij de voetspieren
• Aan jou optrekken en ook proberen om zelf weer naar beneden te komen
• Box en ledikant op laagste stand stimuleert optrekken aan de spijlen
• Speeltjes op ooghoogte net buiten het bereik van de baby 
• Biedt een speeltje aan als het met 2 handen vast staat zodat 1 hand loslaat
• Stimuleer de baby zich vanuit stand om een speeltje van de grond op te rapen
• Leg speeltjes net buiten bereik van de baby als de baby al zijwaarts langs loopt
• Je kunt de route lastiger maken door ‘hindernissen’ op de grond te leggen



Tenenlopen:
• Komt vaak voor als kinderen zich net optrekken tot staan en net zijn gaan lopen
• Verdwijnt vaak vanzelf na enkele maanden
• Het komt ook voor dat oudere kinderen op de tenen lopen
• Tenenlopen zelf heeft geen negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind 
• Bij kinderen die veel tenenlopen wordt soms verkorting van de kuitspier gezien 
• Het kind kan problemen hebben met lopen, hinkelen, springen en rennen



Twee vormen:

1 Symptomatisch tenenlopen: 
• Heeft een bekende oorzaak en is vaak eenzijdig
• De oorzaak ligt vaak in botten, spieren, pezen, gewrichten of zenuwen. 
• Aanvullend onderzoek vaak nodig (kinderorthopeed, kinderneuroloog of kinderarts) 

Mogelijke oorzaken: neurologische aandoeningen, spierziekten, ASS of pijn

2 Idiopatisch tenenlopen: 
• De oorzaak is minder duidelijk en het is vaak tweezijdig
• Het ontstaat niet door specifieke oorzaken (moeten uitgesloten worden)

Mogelijke oorzaken: Omgevingsfactoren zoals: een loopstoeltje, stress, hoge eisen;
gedrag: woede, enthousiasme; sensorische problematiek; lage basisspanning/-kracht



• Ideopathisch tenenlopen heeft geen invloed op de motorische ontwikkeling
• Het brengt in sommige gevallen meer onhandigheid met zich mee
• Omdat ze een smaller steunvlak hebben komt struikelen en vallen veel voor
• Langdurig tenenlopen kan de kuitspieren en achillespezen verkorten 
• Hierdoor wordt plat op de voeten lopen moeilijker 
• Deze verkorting kan ook leiden tot pijnklachten tijdens sporten

Heeft tenenlopen invloed op de motorische ontwikkeling?



• Als kindje 6 maanden na start van het lopen meer dan de ½ van de tijd op de tenen loopt
• Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kan een behandeling gestart worden
• Er zijn veel behandelmogelijkheden waarvan bij sommigen het effect niet bewezen is
• Eerder starten met therapie zorgt dat een beter looppatroon eerder wordt aangeleerd
• Kinderfysiotherapie oefent gericht op voetafwikkeling en plat op de voeten staan
• De behandeling is aangepast op de leeftijd van het kind
• Ouders leren spelletjes en oefeningen die het belasten van de platte voet uitlokken
• Oudere kinderen leren lopen met platte voet en het verschil te voelen en begrijpen
• Behandeling is niet altijd nodig, soms volstaat advies en informatie
• Als behandeling wordt gestart zal regelmatig op effectiviteit worden geëvalueerd

Wanneer en hoe kan kinderfysiotherapie helpen?



Oefen ideeën: 
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Grove motoriek ideeën: 
Klimmen en klauteren over een weggetje van kussens, opstapjes, dozen etc. 
Lopen als een dier; kicker, kangaroe, beer, crab, walrus, olifant etc. 
Ballonnen tennis, bellen kapot prikken, knuffeltjes gooien en vangen
Buiten over planken lopen; bouw een leuk parcours

Verdere beweeg ideeën: 
Fotospeurtocht buiten of door het huis. Maak close-up foto’s van items uit het huis en laat de kinderen deze opspeuren. Je geeft de 
groep één of meerdere a4-tjes mee met allemaal foto's erop. Elke foto geef je een nummer en een letter. De kinderen lopen vanuit het 
beginpunt een bepaalde kant op en moeten op zoek naar foto nummer 1. Als ze die gevonden hebben (begin met een makkelijke foto, 
zodat ze leren hoe het werkt), kijken ze op de foto, waarop naast het foto nummer ook een pijltje staat welke kant ze op moeten.
Bouw een hut onder tafel en laat de kinderen daar ook lunchen.
Maak een laser parcours door je huis.

Verdere knutsel ideeën: 
• Maak een mooi stenen schilderij
• Maak een reuzen stoepkrijt spiraal
• Maak stoepkrijt verf: restjes stoepkrijt over? Rasp de restjes krijt, meng het met maizena en water en verven maar…
• Maak een waterweg van breed aluminiumfolie; laat het vollopen, bouw bruggen, dammen, en laat de boten maar 

varen! 

Dragen
• Ook hierbij is het belangrijk de houding af te wisselen
• Draag je baby op je linker- en rechterarm met de rug tegen je borst
• Let erop dat de armpjes, beentjes en romp wat gebogen zijn
• Je baby in buikligging dragen helpt om sterker te worden en is ook fijn voor 

baby’s met buikkrampjes
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