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Schimmelinfecties ontstaan niet door een 
gebrek aan hygiëne. Een gezonde mens 
heeft meestal een prima afweer tegen 
schimmels. Wanneer je afweer verminderd 
is, of bij een slechte doorbloeding van 
de voeten, is de kans op een schimmel-
infectie groter. Wanneer je eenmaal een 
schimmelinfectie hebt gehad, is de kans 
op herhaling groter. Schimmelinfecties 
ontstaan vooral in slecht groeiende, voch-
tige en beschadigde nagels. Sporen van 
schimmels zijn overal in onze omgeving 
aanwezig, en we komen er dus ook gemak-
kelijk mee in contact. Denk daarbij aan 
gemeenschappelijke douches van kleedka-
mers, zwembaden, sporthallen en sauna’s. 
Indien je daar op blote voeten loopt, kom 
je bijna onvermijdelijk in contact met 
deze schimmelsporen. Je bent dan zelf 
ook weer een bron voor nieuwe infecties. 

Pedicure kan he lpen b i j  sch immelnagels

Heb jij hier nou ook last van?
We kennen ze allemaal wel: de schimmelnagels (in de volksmond vaak 
‘kalknagels’ genoemd). Het is een ontsierende aandoening die bij zowel 
mannen als vrouwen voorkomt. In nederland lijdt naar schatting circa 26% 
van de bevolking aan een schimmelinfectie aan de nagels. De kans neemt toe 
naarmate men ouder wordt. De gevolgen zijn last bij het lopen, pijn en een 
onnodig schaamtegevoel. 

Iemand met een schimmelinfectie kan 
namelijk miljoenen sporen verspreiden, 
die heel lang besmettelijk blijven.

WAt zIjn De VerScHIjnSeLen?
Als één nagel wit of geel verkleurt, dan 
moeten bij jou de alarmbellen gaan rinke-
len. Waarschijnlijk is er dan een schimmel 
actief. Als de infectie erger wordt en dus 
dieper in de nagel doordringt, verandert 
de kleur in geelbruin. De nagel verdikt 
zich uiteindelijk, wordt hobbelig en brok-
kelig en laat soms geheel of gedeeltelijk 
los. Als er geen behandeling plaatsvindt, 
gaat de schimmel verder op avontuur en 
worden ook de andere teennagels geel en 
aangetast. 
Meestal zijn de afwijkingen bij een schim-
melnagel zó kenmerkend, dat de diagnose 
met het blote oog kan worden vermoed. 
Maar deze nagelafwijkingen kunnen 
ook passen bij diverse chronische niet-
besmettelijke huidziekten, zoals psoriasis 
of eczeem. Raadpleeg de huisarts voor een 
goede diagnose.

WAt zIjn De VOOruItzIcHten?
Een schimmelnagel geneest nooit vanzelf. 
Wanneer de nagel door schimmel is geïn-
fecteerd, kan deze infectie zich langzaam 
uitbreiden. Een pedicure kan je goed hel-
pen om de nagelschimmel te bestrijden. 
Tijdens een pedicurebehandeling worden 
de verdikte nagels weer mooi dun gefreesd 
en zien die er gelijk al veel beter uit. Wan-
neer je thuis twee keer daags de nagels 
behandelt met een anti-mycosespray en 
elke zes weken teruggaat naar de pedicure, 
is de kans van slagen groot dat je weer 
mooie nagels krijgt. 

Er is veel tijd nodig vóórdat de aangetaste 
delen van de nagel helemaal zijn uitge-
groeid. Met name de grote-teennagels 
groeien slechts enkele millimeters per 
maand. Het is dus een kwestie van geduld, 
consequent de nagels sprayen en de 
 pedicure bezoeken.

InGeGrOeIDe teennAGeLS
Niets is vervelender dan een ingroeiende 
nagel. Druk van de deken in bed kan al 
vervelend zijn, laat staan het lopen in 
schoenen. Ingroeiende teennagels  
(vaak de grote-teennagels) zijn een 
 pijnlijke aandoening die zo snel mogelijk 
moet worden verholpen. 

HOe OntStAAn InGrOeIenDe 
teennAGeLS? 
De grootste risicofactoren voor het 
ontstaan van ingroeiende teennagels zijn 
druk door slecht passende schoenen en 
het verkeerd en/of te kort knippen van 
nagels, maar ook een weke nagelomgeving 
door veel baden, zwemmen of transpi-
ratie. Een zijwaartse druk van te smalle 
schoenen zorgt ervoor dat de nagelwal 
over de nagel heen gaat liggen. Boven-
waartse druk door schoenen met te weinig 
ruimte in de hoogte voor de tenen duwt 
de nagel dieper in het nagelbed.
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Voor na

VerKeerD KnIppen
Als de nagel te kort wordt geknipt, geeft 
dat schijnbaar een verlichting vanwege 
drukvermindering. Maar meestal zijn 
dan de gevolgen erger dan de kwaal. Het 
zachte gedeelte van de teentop kan zich 
dan over de teennagel krullen, zodat het 
ingroeien weer opnieuw begint. Nagels 
hebben juist een beschermende werking 
voor de zachte teentoppen. 

Teennagels moeten minimaal 1 millime-
ter uitsteken voorbij de teentoppen. Een 
andere veelgemaakte fout is, dat men de 
hoek van de nagel schuin wegknipt. Dit 
geeft weliswaar direct pijnverlichting, 
maar hierdoor kan de nagel steeds dieper 
in de nagelwal binnendringen. Wanneer 
een nagel dieper in de nagelwal binnen-
dringt, ontstaat er een ontsteking. De 
huid wordt dan rood, glanzend en gespan-
nen. Er ontstaat een kloppende pijn in de 
teen, en de teen is gevoelig bij de minste 
of geringste aanraking. In veel gevallen 
speelt meer dan één van de genoemde 
factoren een rol.

BeHAnDeLInG
Probeer niet zelf langdurig een ingroei-
ende nagel te behandelen. De pedicure 
heeft daartoe instrumenten en kan ervoor 

•  Was je voeten dagelijks, liefst 
zonder zeep, of spoel zeepresten 
goed af. 

•  Droog je voeten altijd zorgvuldig af, 
vooral tussen de tenen. 

•  Draag sokken van absorberend, 
natuurlijk materiaal, zoals wol  
of katoen.

•  Vermijd zoveel mogelijk het dragen 
van synthetische kousen of panty’s.

•  Trek elke dag schone sokken aan.
•  Draag zoveel mogelijk open schoenen.
•  Kies liefst voor schoenen van echt leer.
•  Verwissel na het passen van nieuwe 

schoenen van sokken.
•  Wissel regelmatig van schoenen,  

en draag schoenen niet te lang 
achter elkaar.

•  Desinfecteer schoenen en sokken 
met een schimmelwerend middel.

•  Draag altijd slippers in openbare 
ruimtes als kleedkamers, douches 
of sauna’s.

HIerOnDer StAAn een 
AAntAL MAAtreGeLen OM 
ScHIMMeLnAGeLS te HeLpen 
VOOrKOMen

•  Knip teennagels altijd recht.
•  Knip nooit hoekjes van de teennagel 

rond af.
•  Vijl ook de teennagels netjes glad, 

zoals je vingernagels.
•  Draag schoenen die voldoende 

ruimte bieden aan de tenen, zowel 
in breedte als in hoogte.

•  Draag geen sokken die te strak 
zitten.

•  Knip nagels vooral niet te kort en/of 
scheur ze niet af.

•  Heb je teennagels die de neiging 
hebben om aan de zijkanten naar 
binnen te krullen, laat een pedicure 
je dan adviseren over de mogelijkhe-
den om de nagelgroei te reguleren.

HOe Kun je InGrOeIenDe 
teennAGeLS VOOrKOMen?

Au!!!… Wat doet 
mijn teen toch 

zeer…

De bovenstaande foto laat zien wat één pedicurebehandeling kan doen. Als de klant  
nu start met een anti-mycosespray, zal er na verloop van tijd resultaat te zien zijn. 

Voor 

na

De onderstaande foto laat zien wat 
het  resultaat kan zijn bij een ernstig 

 ingroeiende nagel. De klant heeft gedu-
rende 6 maanden een nagelbeugel gehad 

en is nu af van zijn zeer pijnlijke teen. 

zorgen dat de nagel optimaal glad wordt 
gemaakt en eventueel dunner gefreesd. 
Bovendien kan de pedicure ervoor zorgen 
dat de nagel drukvrij komt te liggen. 
Verder heeft zij diverse technieken 
voorhanden om herhaling van ingroeien 
te voorkomen. Bovendien geeft een 
behandeling in de meeste gevallen direct 
pijnverlichting. Voor extreme gevallen van 
een ingroeiende nagel kun je denken aan 
een nagelbeugel.

Wacht niet te lang met een bezoek aan de 
pedicure na de eerste symptomen van een 
ingroeiende nagel! Dit voorkomt pijn en 
uiteindelijk pijnlijke ontstekingen. 


