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BLIJE VOETEN
ZOMERPROOF

Voeten hebben in
de zomer flink te
lijden. Gun jezelf
blije voeten met
een pedicure.

Ellis van Wees

Z o kort voor de zomervakantie heeft
pedicure Judith van Royen het extra
druk in haar praktijk Joyful Feet in

de stad Groningen. „Zo gauw het warmer
wordt en mensen hun slippers aantrekken
willen ze aandacht voor hun voeten. Eelt
eraf, nagels lakken en om het af te maken
een voetmassage zodat de voeten lekker
poezelig en zacht zijn.’’

,,Er komen vrouwen in mijn praktijk die
twee keer een behandeling willen voor ze op
vakantie gaan, zodat ze er zeker van zijn dat
hun voeten zomerproof zijn.” Pedicure Van
Royen zegt ervan te genieten wanneer ze
bezig is met de voeten van haar klanten. „Ik
wil mensen een ervaring geven. Bij mij krijg
je geen standaardrecept, maar een intense,
ontspannen behandeling met de nadruk op
aandacht voor je voeten. Het werkt door als
jij je blij voelt over je voeten.’’

Zo’n fijn gevoel is niet voor niets: voetver-
zorging is belangrijk. ,,Voeten zijn een funda-
ment, ze werken hard voor ons. Ze lopen in
een leven gemiddeld vier keer de wereld
rond. Ze dragen die leuke, maar soms zo
pijnlijke schoenen. Ze zorgen dat je de hele
dag kunt shoppen of een eindstreep haalt
van een marathon. Toch zijn voeten vaak een
ondergeschoven kindje als het gaat om ver-
zorging en ontspanning.”

LATCHENKIEFER
Van Royens klanten krijgen niet alleen een
degelijke verzorging – nagels op de juiste
manier knippen, schimmelnagels behande-
len, verwijderen van likdoorns en eelt – er
valt veel meer met voeten te doen, vindt ze.
„Een lekker voetenbadje, een scrub en een
pakking met heilzame kruiden met etheri-
sche oliën van cipres en latchenkiefer (berg-
den) voor de onderbenen en voeten of een
ontspannen voetmassage. Deze behandelin-
gen zijn de krenten in de pap waardoor klan-
ten tot een diepe ontspanning kunnen ko-
men.”

Voeten werken hard
voor ons. Ze lopen
in een leven
gemiddeld vier keer
de wereld rond

In de zes jaar dat de pedicure haar praktijk
runt, zag ze vele voeten passeren. Een klant
die het meeste indruk op haar maakte was
een oudere mevrouw van 80 jaar. „Ze had
wekenlang in het ziekenhuis gelegen met
een gebroken heup. Door deze lange ver-
waarlozing had ze ramshoornnagels gekre-
gen. Door extreme hoornvorming neemt de
nagel een donker gekleurde klauwachtige
vorm aan met dwarse ribbels en groeit over
de teentop heen. Daardoor lijkt de nagel op
de hoorn van een ram. Het probleem is dat
de nagel zo hard wordt dat deze niet meer
kan worden geknipt. Soms is hij zo dik dat
geen schoen meer past.”

De pedicure begon voorzichtig met het
dunner frezen van de nagels. „Daarna heb ik
op de juiste lengte een dwars groefje ge-
freesd om op die plaats te kunnen knippen.
Het duurde twee uur om mevrouw te verlos-
sen van haar nagels. Maar het is gelukt. Ze
deed daarna haar pantoffels aan en zei:
‘Heerlijk. Ik kan weer zonder pijn mijn pan-
toffels aan’. Dat gaf veel voldoening.”

De laatste jaren signaleert Van Royen dat
er steeds meer mannen en jongeren hun
voeten willen laten verzorgen. „Pedicure
heeft nog steeds een stoffig imago. Het idee
bestaat dat alleen oude mensen verzorging
van hun voeten nodig hebben. Ik ben dan
ook blij dat het tij aan het keren is en ook
jongeren en mannen de weg naar de pedicu-
re weten te vinden.”

Tips voor vakantievoeten
Pedicure Judith van Royen adviseert om op
vakantie een goede niet-vette voetencrème
mee te nemen en een voetvijl.
„De crème moet snel kunnen intrekken waar-
door je zo snel mogelijk weer op blote voeten
kunt lopen. Daarnaast kun je met een voetvijl
de voeten schoonmaken die tijdens de vakan-
tie toch altijd eerder vuil worden.’’
Meer tips:
– was de voeten dagelijks, liefst zonder zeep
– droog de voeten goed af, ook tussen de tenen
– knip teennagels recht af en niet te kort. Knip
geen hoekjes af, om ingroeien te voorkomen
– hou de voeten soepel door dagelijks voetoe-
feningen te doen
– koop goed passende leren schoenen met
voldoende ruimte voor de tenen
– draag niet-knellende kousen of sokken, bij
voorkeur zonder naden
– kies voor sokken van natuurlijk, absorberend
materiaal als katoen of wol
– trek elke dag schone sokken aan om schim-
melinfecties te voorkomen

Op blote voeten
lopen is gezond
Het lopen op blote voeten is gezonder dan altijd
werd aangenomen. Uit een onderzoek uit 2007
is gebleken dat mensen voor de uitvinding van
de schoen gezondere voeten hadden dan in de
moderne tijd. Onderzoekers vergeleken voeten
van de huidige mens met voeten van tweehon-
derd jaar oude skeletten die geen schoenen
hadden gedragen. Al eerder werd aangetoond
dat kinderen die schoenen dragen een grotere
kans hebben op het ontwikkelen van platvoeten.
Het nadeel van het dragen van schoenen, vooral
telkens dezelfde schoenen, is dat de spieren in
de voeten zwakker worden. Bij het lopen op
blote voeten worden alle spieren gebruikt en
getraind. Daarnaast weten Chinezen al duizen-
den jaren dat er zogeheten reflexzones onder de
voeten zitten. Door te lopen op blote voeten
stimuleer je die.
Volgens Grietje Hofsteenge, voetreflextherapeu-
te in Norg, loop je barrevoets bewuster dan op
schoenen. „Het kan heel ontspannend en aar-
dend werken.” De voetreflextherapeute, die in
Norg haar eigen praktijk Studio Body & Mind
Care bestiert, combineert geregeld voetreflexbe-
handelingen en wandelcoaching met elkaar. „Ik
heb ervaren dat door zo te werken stressgerela-
teerde klachten maar ook andere aandoeningen
goed te behandelen zijn.”
Grietje Hofsteenge is al jaren gefascineerd door
voeten. „Voeten zijn de spiegels van de gehele
mens. Door een voetmassage haal je mensen uit
hun hoofd. Zo kunnen ze in een diepe ontspan-
ning komen waardoor het zelfgenezend vermo-
gen van lichaam, ziel en geest wordt gestimu-
leerd.”
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