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Altijd een stap verder

Innovatie stroomt door de aderen van Voetencentrum 
Wender. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten 
altijd toegang hebben tot de nieuwste technieken 
in de gezondheidszorg. Daarnaast werken wij nauw 
samen met verschillende medische disciplines, 
zoals reumatologen, vaatchirurgen en orthopeden, 
maar ook met fysiotherapeuten, orthopedisch 
schoenmakers en schoenenzaken. Op deze manier is 
in de loop der jaren veel kennis en kunde opgedaan en 
kunnen wij u altijd van de benodigde zorg voorzien. 
In 2016 is Voetencentrum Wender 
de specialisatie Nagel Xpert gestart. 
De behandelaars van Nagel Xpert 
zijn gespecialiseerd in het behandelen 
van ingegroeide teennagels en 
schimmelnagels. Ga voor meer 
informatie naar www.nagel-xpert.nl

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met een van 
onze specialisten? Neem dan contact op via 
088 - 454 7700 of stuur een mail naar 
info@podotherapeut.nl. Wij zijn bereikbaar 
op werkdagen van 08.00 tot 17.30.

WhatsApp
Heeft u liever contact via WhatsApp? Dat kan! 

Voeg Voetencentrum Wender toe en 
stuur uw vraag naar 06-15502042.



“De specialist zorgt 
ervoor dat u zich  op uw 

gemak voelt. ”

Ingegroeide teennagel 

Een ingegroeide teennagel (unguis incarnatus) 
ontstaat wanneer de nagel in de huid groeit. 
Een ingegroeide nagel komt veel voor bij 
jongeren, maar ook volwassenen kunnen er 
mee te maken krijgen.

Voetencentrum Wender heeft, naast de 
bestaande nagelbehandelingen, de expertise 
in huis gehaald om patiënten met een 
ingegroeide teennagel nog beter te kunnen 
helpen. Met een kleine chirurgische ingreep 
onder verdoving wordt het probleem opgelost. 
Deze ingreep past ons Nagel Xpert-team 
toe bij patiënten met een ingegroeide nagel 
waarbij andere behandelingen geen 
baat hebben gehad.

Nazorg

Na de behandeling wordt er een drukverband om de 
teen aangelegd. Dit mag u er na twee dagen afhalen. 
Wij raden u aan om het been de eerste twee dagen 
na de ingreep hoog te leggen en zo min mogelijk te 
belasten. Hiermee voorkomt u dat er een pijnlijke 
druk op de teen komt te staan.

Na twee dagen kunt u de wond schoonspoelen met 
een douchekop en vervolgens droogdeppen. Breng 
vervolgens Flaminal aan (deze wondgel ontvangt 
u van ons) en dek de wond af met een gaasje. Dit 
herhaalt u dagelijks.

Behandeling

Onder plaatselijke verdoving wordt een reepje van 
de nagel tot en met de nagelwortel verwijderd. 
Vervolgens wordt een vloeistof aangebracht om 
ervoor te zorgen dat er op deze plaats geen nagel 
meer aangroeit. Deze operatieve ingreep heeft als 
doel om de nagelvorm definitief smaller te maken. In 
de literatuur komt de ingreep als de meest succesvolle 
operatieve ingreep naar voren. De behandeling duurt 
ongeveer drie kwartier en geeft een blijvend resultaat. 
Na de ingreep wordt een drukverband aangelegd en 
heeft de teen twee dagen rust nodig. Daarna kan de 
voet weer rustig worden belast. Het volledige herstel 
duurt enkele weken.

Aandacht voor u

De specialist neemt uitgebreid de tijd om uw 
ingegroeide nagel te behandelen, zodat het 
probleem goed opgelost kan worden. U heeft alle tijd 
om vragen te stellen en u wordt geïnformeerd over 
wat er gaat gebeuren.

Aanvullende informatie over de nazorg kunt u 
vinden op www.nagel-xpert.nl/nazorg.

www.nagel-xpert.nl


