Schimmelnagel
Behandeling en nazorg

Altijd een stap verder

Afspraak maken

Bij Voetencentrum Wender staat innovatie hoog in het
vaandel. 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.

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch
contact met ons opnemen via 088 - 454 77 00 of
een mail sturen naar info@podotherapeut.nl. Wij
zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.30.

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

WhatsApp
Heeft u voetproblemen, maar twijfelt u of u een
afspraak moet maken?

Voeg Voetencentrum Wender toe op
WhatsApp en stuur uw vraag naar
06 – 15 50 20 42.
Wij zijn aangesloten bij:

Altijd een stap verder.
www.podotherapeut.nl
088 - 454 7700

Laserbehandeling

Risicogroepen

Een laserbehandeling is een effectieve manier voor
het bestrijden van schimmelnagels. Aan het begin
van de behandeling zorgt de pedicure ervoor dat de
nagels kortgeknipt en dun genoeg zijn. De laser maakt
gebruik van pulsen. Deze pulsen doden de schimmel
en eventuele andere bacteriën.

Er zijn een aantal risicogroepen en voorbeelden op
te noemen waarbij er een vergrote kans is op een
schimmelnagel:

Resultaat

Schimmelnagel of kalknagel
Een groot gedeelte van de bevolking heeft
wel eens een schimmel- of kalknagel.
Schimmelnagels verkleuren, worden dikker en
zijn breekbaar. De oorzaak ligt bij schimmels
die de huid of nagel binnendringen en een
infectie veroorzaken. Schimmelnagels zijn
daarnaast besmettelijk en gemakkelijk door
te geven. Schimmels nestelen zich vooral
in ruimtes waar het warm en vochtig is,
bijvoorbeeld in de badkamer, sauna of
kleedkamer. Een schimmelnagel kenmerkt
zich door verkleurde en verdikte nagels. Over
het algemeen zijn de tenen aangetast, maar
soms zijn ook de vingers aangetast. Een
schimmelnagel kan gedeeltelijk of in zijn
geheel loslaten. Soms is een schimmelnagel
ook pijnlijk.
Informatie over de tarieven van de behandeling
kunt u vinden op www.nagel-xpert.nl/vergoedingen

Teennagels groeien met een snelheid van één
millimeter per maand. Dit betekent dat de eerste
resultaten zichtbaar zijn na ongeveer 2 -3 maanden.
Volledige uitgroei zal ongeveer 9 maanden tot 12
maanden duren. Voor een effectief resultaat zullen
één tot vier behandelingen geadviseerd worden.
Deze worden gegeven met een interval van 12 weken.
Per controle wordt gekeken of de behandeling
het gewenste resultaat geeft en een eventuele
vervolgafspraak nodig is.

Nazorg
• Behandel uw sokken, voeten, nagels, sloffen
en/of schoenen met antischimmelpoeders. Uw
behandelaar kan u hierover adviseren.
• Draag slippers in openbare (douche) ruimtes.
• Droog uw voeten en tenen goed af. Gebruik niet te
veel zeep en spoel zeepresten goed af.
• Was uw sokken, handdoeken en beddengoed
op 60 graden om schimmelsporen te doden.
• Trek elke dag schone sokken aan. Bij voorkeur
geen pantykousen, synthetische sokken, maar
dunne katoenen kousen of sokken
• Wissel af van schoeisel, draag bij voorkeur goed
passend en ventilerend schoeisel (geen kunststof
schoenen). Draag bij warm weer open schoeisel.

• Een lage weerstand door bijvoorbeeld
griep of ouderdom;
• (Systeem)ziektebeelden zoals diabetes en aids;
• Slechte voethygiëne of een warm, vochtig klimaat;
• Wanneer men een chemokuur ondergaat of net
achter de rug is
• Erfelijke overgevoeligheid
• Blootstelling aan geïnfecteerde nagels
(bij sport of sauna);
• Te krappe schoenen.

“Het is van belang uw nagels met
regelmaat kort te knippen en zo nodig
dunner te maken. U kunt dit eventueel
door een (medisch) pedicure laten doen.”

