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Voorwoord  
 

 

Als verpleegkundige in het ziekenhuis en in de thuisverpleging heeft het mij al 26 jaar geboeid 

om mensen goed te verzorgen. Daarom heb ik dan ook besloten om te starten met de studies 

van gespecialiseerde voetverzorgster. Niet alleen oudere mensen maar ook jongere mensen 

hebben problemen aan hun voeten.  

Als gescheiden mama met 3 kinderen wist ik dat dit niet makkelijk zou zijn om mijn studies te 

combineren met mijn werk en gezin. Maar ik ben nu in het laatste jaar terecht gekomen en ik 

zal mijn uiterste best doen om dit ook met glans te kunnen beëindigen. Ik ben altijd fier op het 

resultaat in ons vak als voetverzorgster. We maken de mensen steeds blij door onze bekwame 

kennis. 

 

Bij deze bedank ik alle docenten, stagebegeleidsters, patiënten in en buiten het ziekenhuis en 

Syntra die het mij mogelijk gemaakt hebben deze opleiding tot een goed einde te brengen.  

Natuurlijk bedank ik ook mijn partner en mijn kinderen die mij door en door gesteund hebben 

tijdens mijn studies. Zelf mijn kinderen helpen met hun examens terwijl ikzelf moest studeren 

was niet altijd evident maar ik ben super blij dat ik al zover ben geraakt! 
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1.1.  Ehtiologie 

 

Onychomycosis is een schimmelinfectie van het nagelbed en de nagel, meestal veroorzaakt door 

dermatophyten. De ideale plaatsen om schimmelnagels te krijgen zijn ruimten waar het warm 

en vochtig is, zoals badkamer, sauna en zwembaden. Deze schimmel kan ook gezonde nagels 

aantasten. Er zijn ook een aantal risicogroepen die vatbaarder zijn voor de infectie, zoals:  

- Personen met een slechte voethygiëne  

- Personen met een lage weerstand 

- Personen met beschadigde nagels  

- Personen met kanker, suikerziekte, nierziekte, psoriasis 

- Personen met AIDS  

 

1.2.  Klinisch uitzicht  

 

- Begint aan de nagelranden  

- Witgeel, groen of bruine verkleuring 

- Dikke, brokkelige nagels  

- Ophoping schimmel onder nagels  nagel wordt omhoog geduwd  

- Poreuze nagel ( brokkelt af en heeft specifieke geur af ) 

 Door candida albicans, een gist, is er een groenachtige verkleuring met zwarte 

randen, een ontstoken nagelbed en – riem en een hevige geurafscheiding 

- Geheel of gedeeltelijke loslaten van de nagel  

 

1.3.  Verzorging  

 

De behandeling van onychomycosis is een zeer moeilijk probleem. Dit heeft niet alleen te 

maken met het feit dat het vernietigen van de schimmel lang duurt, maar ook met de 

groeisnelheid van de nagel. Een aangetaste nagel groeit nauwelijks, terwijl dit voor de genezing 

juist nodig is. Daarom moet de medicamenteuze behandeling ondersteund worden met 

maatregelen die de groei van de nagel stimuleren. De behandeling moet zowel preventief als 

curatief gevoerd worden.  

- Preventief: de predisposerende factoren moeten zoveel mogelijk uitgeschakeld worden 

 Microtrauma vermijden  

 Goed ventilerende, ruime schoenen en vooral dagelijks propere kousen 

 Goed afdrogen van de voeten, vooral tussen de tenen 

 Daktarinpoeder of daktarspray gebruiken in de schoenen en tussen de tenen  

- Curatief:  

 2 soorten antimycotica: 

Fungistatische middelen remmen de verdere groei van de schimmelcellen  

Fungicide middelen doden de schimmelcellen en hun sporen  

 Aangetaste delen van de nagel zo veel mogelijk verwijderen m.b.v. een frees 

 Lokale behandeling: Daktarintinctuur, poeder, spray, zalf  

 Orale behandeling: op doktersvoorschrift van een arts, bijvoorbeeld: nizoral, lamisil 

 

 

 

 

1. Hoofdpathologie: onychomycosis 
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1.4. Patiëntenfiche  
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Mijn patiënt is een dame van 59 jaar, zij leeft in een sociaal isolement. Haar echtgenoot heeft een 

drankprobleem en kan op sommige dagen heel agressief zijn naar haar toe maar ook naar andere mensen 

die dan aan huis komen. Omwille van de volgende gezondheidsproblemen, had zij het moeilijk om zich 

nog buiten te vertonen : 

 Morbide obesitas = ziekelijk te zwaar 

 Slechte hygiëne, zowel lichamelijk als in huis  

 Lymfeoedeem t.h.v. de onderbenen en voeten  

 Artrose t.h.v. de knieën t.g.v. morbide obesitas  

 Veneuze insufficiëntie t.g.v. weinig beweging door morbide obesitas 

 Paronychia = loslating nagelriem  

 Loslating cuticula aan de linker voet, teen 1 

 Subunguala keratose t.h.v. het hyponychium  

 Involutie nagel = tunnelnagel t.h.v. teen 2 en 3 aan beide voeten  

 Onychauxis en onychomycosis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Anamnese  
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3. Eerste voetverzorging, 19 september 2014 

Behandeling  Gebruikte materialen 

 

1. Beide voeten reinigen en inspecteren  

Hielen inweken  

2. Rechtervoet:  

 T3, 4, 5 knippen 

 T2: onmogelijk te knippen 

omwille van dikke schimmel en 

kalknagel  

 T1: afplatten van nagel, nagelvlak 

frezen  

 T1, 2, 3, 4, 5 in vorm frezen, 

nagelriemen en randen reinigen 

 Losse velletjes verwijderen  

 T1, 2, 3, 4, 5 randen reinigen 

 Alles grondig ontsmetten  

 Droog doekje tussen tenen  

 t.h.v. de cuticula van de hallux, 

schimmel wegfrezen   

 Doekje tussen tenen verwijderen  

 Verband t.h.v. hallux omwille van 

loslating cuticula en schimmel  

 T2, 3, 4 ,5 behandelen tegen 

schimmel  

 Eelt verwijderen t.h.v. hiel  

 Hiel lichtjes raspen  

 Verband op hiel aanbrengen waar 

huid dun en broos is 

 Schimmel behandelen tussen de 

tenen 

 Lichte voetmassage, omwille van 

lymfeoedeem  

 Materialen ontsmetten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ayac + mesoftdoekjes 

 

2. Rechtervoet  

 Dwarssnit   

 Carbuurfrees ( nattechniek )  

 

 

 Heft 3 en bistouri 11, carbuurfrees 

 

 Peertjesfrees en excavator  

 

 Vellentang  

 Fisuurfrees  

 Alcohol  

 Mesoft  

 Fisuurfrees  

 

 

 Daktarin zalf, dikke copoline, 

halve compres, hypafix  

 Daktarin tinctuur  

 

 Heft 4, bistouri 23 

 Houten voetrasp 

 Neocutengenol zalf, hypafix  

 

 Isobetadine dermicum  

 

 Gehwol  

 

 10 minuten dompelen in alcohol, 

thuis reinigen in ultrasone toestel 
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Advies dat ik meegeef:  

 Het verband aan de grote teen 4 tot 5 dagen ter plaatse laten  

 De andere nagels elke dag insmeren met daktarin tinctuur (ik weet niet of ze dit zal willen kopen) 

 Wassen van de voeten met isobetadine zeep, wrijven tot het schuimt. Dit 5 minuten laten weken, 

goed afspoelen en drogen, zeker tussen de tenen  

 Nieuwe pantoffels kopen 

 Katoenen sokken aandoen als het koud word  

 Dagelijks voeten inwrijven met een vette zalf (vb: uiercréme of vaseline)  

 

 

Zelfevaluatie: 

Bij het binnenkomen in haar woning, was ik geschrokken hoe de toestand van haar voeten waren. Ik ben 

er dan ook met volle overtuiging aan begonnen. Na 2 uur zweten en zwoegen, waren mijn patiënt en 

ikzelf zeer tevreden over het resultaat. Mevrouw zei wanneer ik vertrok: “ Nu kan ik terug normaal 

stappen en elke week mijn groenten gaan halen op de markt.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkervoet: 

 T1, 2, 4 knippen  

 T3 platfrezen en goed laten weken 

 T1 platfrezen omwille van de dikte 

 Laterale zijde van de hallux extra 

weken  

 T1, 2, 3, 4, 5 afwerken met frees  

 Nagelranden reinigen  

 Eelt verwijderen t.h.v. hiel en 

hallux 

 Grondige ontsmetting van de voet  

 Teennagels behandelen  

 Behandeling tussen de tenen  

 Hiel lichtjes raspen  

 Lichte voetmassage 
 Materialen ontsmetten 

 

 Dwarssnit  

 Carbuurfrees ( nattechniek )  

 Carbuurfrees  

 Ayac  

 

 Peertjesfrees  

 Excavator en fisuurfrees  

 Heft 4, bostouri 24 

 

 Alcohol  

 Daktarin tinctuur 

 Isobetadine vloeibaar  

 Houten voetrasp 

 Gehwol   

 10 minuten dompelen in alcohol, 

Thuis reinigen in ultrasone toestel 
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Voor 1ste behandeling: 
 

 

Na 1ste behandeling: 
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Behandeling  Gebruikte materialen  

1. Beide voeten reinigen, grondig 

inspecteren en hielen weken 

 Nagels knippen  

 Nagels platfrezen om kalk en 

schimmel weg te krijgen  

 Nagelranden reinigen  

 Losse velletjes verwijderen aan 

de nagel – en riemranden  

 Weken van T1 rechtervoet  

 Eelt verwijderen t.h.v. laterale 

zijde T1 

 Eelt t.h.v. beide hielen 

verwijderen  

 Voeten grondig ontsmetten  

 Teennagels behandelen  

 Tussen de tenen behandelen tegen 

de schimmel  

 Verband T1 rechtervoet  

 

 Hielen raspen  

 Lichte voetmassage  

 Materialen ontsmetten 

1. Ayac en mesoft  

 

 Dwarssnit 

 Carbuurfrees ( nattechniek ) 

 

 Excavator en fisuurfrees  

 Vellentang 

 

 Ayac en mesoft  

 Heft 4, bistouri 23 

 

 Heft 4, bistouri 23 

 

 Alcohol  

 Daktarin tinctuur  

 Isobetadine dermicum  

 

 Daktarin zalf, dikke copoline, halve 

compres, hypafix 

 Houten voetrasp  

 Gehwol  

 10 minuten dompelen in alcohol, thuis 

reinigen in ultrasone toestel  

 

Advies dat ik meegeef: 

 Het verband aan de grote teen 4 tot 5 dagen ter plaatse laten  

 Nieuwe pantoffels zijn aangekocht  

 Verder advies is niet toegepast omwille van financiële moeilijkheden  

 

Zelfevaluatie: 

Mijn patiënt was zeer tevreden over haar voeten. Ze had geen pijn gehad gedurende de voorbije weken. 

Door deze goede reactie, weet ik dat mijn werk goed gedaan is. Bij de tweede behandeling heeft de 

verzorging minder lang geduurd ( 60min ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Tweede voetverzorging, 23 oktober 2014 
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Voor 2de behandeling:  

 

 

Na 2de behandeling:  

 

 

Opmerking: mijn 3de behandeling kan niet doorgaan omdat mevrouw mij opbelde en vertelde 

dat er van haar echtgenoot niemand meer binnen mocht komen. Hij zei tegen haar: “ Je moet je 

voeten zelf maar verzorgen”. Ik heb dan naar de huisarts gebeld en alles uitgelegd, hij 

antwoorde hierop: “ Doe geen moeite, ik mag al 6 maanden niet meer binnen. Die man zal weer 

is een crisismoment zitten en heeft mij ooit ook al aan de deur gezet.”  

Daarom heb ik voor mijn 3de behandeling een andere persoon moeten zoeken om mijn eindwerk 

te kunnen afmaken. 
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5.        Derde voetverzorging, 6 december 2014 

 

Anamnese: man van 70 jaar met pathologische eelt en kalknagels aan beide halluxen. De 

voorgeschiedenis van deze man is diabetes mellitus type 2, voorkamer fibrillatie waarvoor een 

pacemaker geplaatst is. Hij neemt veel medicatie waaronder het belangrijkste voor ons zijn de 

bloedverdunners. 

 

Behandeling Gebruikte materialen 

1. Beide voeten reinigen en grondig 

inspecteren: 

 Hielen inweken 

 Teen 2, 3, 4 en 5 knippen 

 T1 kalk wegfrezen 

 Nagelranden reinigen  

 Eelt verwijderen t.h.v. de hielen  

 Grondig ontsmetten van de voeten 

 T1 verband opdoen om de lichte 

schimmel te behandelen  

 Lichte voetmassage  

 Materialen ontsmetten  

1. Ayac en mesoft  

 

 Ayac en mesoft  

 Dwarssnit  

 Nattechniek en carbuurfrees 

 Nattechniek en fisuurfrees 

 Heft 4 en bistouri 23 

 Alcohol  

 Daktarin zalf, dikke copoline, halve 

compres, hypafix  

 Gehwol  

 10minuten in alcohol leggen en thuis in 

de ultrasone reiniger  

 

 

Advies dat ik meegeef:   

 Dagelijks voeten insmeren met een vette zalf 

 Verband aan beide grote tenen 4 à 5 dagen ter plaatse laten 

 

Extra informatie: 

Deze patiënt verzorg ik al gedurende 1 jaar waardoor de dikke kalknagels aan beide grote tenen volledig 

verdwenen zijn en er nu een normale nagel te zien is. 

 

Zelfevaluatie:  

Deze patiënt heeft al gedurende 50 jaar zeer dikke kalknagels aan de grote tenen. Hij liet deze verzorgen 

de voorbije jaren door een andere medische pedicure. Sinds ik de eerste keer de kalknagels volledig heb 

weggefreesd zijn de nagels tot een mooi resultaat geworden. De patiënt en ikzelf zijn zeer tevreden over 

het resultaat. 
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Voor behandeling:  

 

 

 

 

 

Na behandeling:  

  

 


