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EDITORIAAL

Met enige trots stellen we het vernieuwde Voetmagazine voor en we hopen dat ook 
jullie deze aangepaste versie zullen waarderen. Met de vernieuwde uitgave willen we 
tegemoetkomen aan de vraag van onze jongste collega’s naar een meer hedendaagse 
toenadering van opmaak en toegankelijkheid van onze diensten. Maar geen nood 
hoor, de inhoud blijft vertrouwd, en voor wie nog niet klaar is voor de nieuwste 
technologieën: onze traditionele toegangswegen blijven ook open!

Naar gewoonte vind je in deze editie de opleidingen die reeds opgesteld zijn en 
starten in het nieuwe schooljaar zodat je deze tijdig kan reserveren in je agenda. 
Bij het ter perse gaan hebben echter nog niet alle opleidingscentra hun agenda 
voor volgend schooljaar opgesteld, voor de meest recente info verwijzen we naar 
onze BVV-website of de website van het opleidingscentrum. De opleidingen staan 
in het Voetmagazine vermeld zoals de opleidingscentra en/of firma’s deze aan ons 
doorgeven. Mochten er, door onvoorziene omstandigheden, wijzigingen optreden 
aan deze informatie, dan geldt uiteraard de meeste recente informatie van deze 
opleidingscentra. In september herhalen we deze opleidingen én de opleidingen die 
eventueel nog toegevoegd zijn, zodat je zeker kan inschrijven voor de opleiding naar 
jouw keuze. Het belang van bijscholingen én het GVV-kwaliteitslabel worden steeds 
groter, dit zullen we in de volgende uitgave van het Voetmagazine uitvoerig toelichten. 

Het studentencongres zal voortaan om de twee jaren georganiseerd worden waarbij, 
in tegenstelling tot voorbijgaande jaren, zowel eerstejaars- als tweedejaarsstudenten 
welkom zijn. Dit jaar zal het studentencongres niet georganiseerd worden, volgend 
jaar willen we alle studenten graag terug verwelkomen. De actieve gespecialiseerde 
voetverzorgers behouden hun BVV-jaarcongres elk jaar, voor leden blijft dit nog steeds 
gratis. 

We wensen jullie nog een hele fijne vakantie toe, geniet ervan en 
heel graag tot in september.

Greet D’Eer 
Hoofdredactie
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1 Hultenby K, Chryssanthou E, Klingspor L, Rensfeldt K, Strömbeck L, 
Faergemann J. Mycoses. 2014 Jun 17. doi: 10.1111/myc.12211.
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S C H I M M E L N A G E L
ZOU U NIET MOGEN WEERHOUDEN
Naloc™ is een originele 
behandeling met een 
driedubbele werking 
tegen schimmelnagel.

 Hultenby K, Chryssanthou E, Klingspor L, Rensfeldt K, Strömbeck L,  Hultenby K, Chryssanthou E, Klingspor L, Rensfeldt K, Strömbeck L, 
Faergemann J. Mycoses. 2014 Jun 17. doi: 10.1111/myc.12211.Faergemann J. Mycoses. 2014 Jun 17. doi: 10.1111/myc.12211.
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WAT IS EEN INVOLUTIENAGEL?
De nagelplaat heeft normaal gezien een 
licht gebogen of convexe vorm. Indien 
de zijkanten van de nagel zeer sterk 
gebogen (hyperconvex) of rondgroeiend 
zijn en de nagel bol komt te staan, 
spreekt men van een involutienagel of 
onycho involutio. Deze nagelmisvorming 
neemt toe over de longitudinale as van 
de nagelplaat en is het grootst aan de 
distale zijde. Het is alsof de nagel als 
het ware toegeknepen wordt, vandaar 
ook de benaming pincetnagel. Andere 
benamingen voor deze aandoening zijn 
unguis tegularis of unguis convolutus, 
tunnelnagel of krulnagel.
De buiging kan zich voordoen aan alle 
tenen, maar de hallux is de meest 
voorkomende, en kan bilateraal of 
unilateraal van de nagelplaat zijn.

WAT ZIJN DE OORZAKEN?
Als voetverzorger is het belangrijk een 
goede anamnese van de zorgvrager 
af te nemen om zo het ontstaan te 
achterhalen van de involutieve nagel. 
Aan de hand daarvan kan dan een 
behandelplan of advies opgesteld 
worden. De oorzaak kan aangeboren 
of verworven zijn. De verschillende 
mogelijke oorzaken kunnen ingedeeld 
worden in een primaire en secundaire 
vorm.
Primaire oorzaak: 
De aangeboren of erfelijke vorm: alle 
tenen zijn aangedaan en vertonen een 
bilaterale kromming. Deze vorm van 
symmetrie is waarschijnlijk genetisch 
bepaald en kan al op kinderleeftijd 
voorkomen. 

DE INVOLUTIENAGEL
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Tijdens haar opleiding als gespecialiseerd voetverzorger 
werd Veerle Verheyen meermaals geconfronteerd met 
involutienagels en de daarbij horende pijnklachten.  
Ze was geïntrigeerd door deze pathologie en wou meer 
weten over het ontstaan, de behandeling en preventie 
van deze nagelaandoening. Het werd al snel duidelijk 
dat er op het vlak van nagelregulatie een groot aanbod 
is, elk met een specifieke techniek. Zij pikte er de 
orthonyxie uit en voerde er uitgebreid onderzoek naar.

DE INVOLUTIENAGEL

Een aangeboren kromming kan men 
dikwijls onderscheiden doordat het 
proximale gedeelte van de nagel bilateraal 
ingebogen is en meestal alle nagels 
aangedaan zij. Een verworven vorm 
daarentegen heeft vaak enkel een distale 
kromming, die zowel uni- als bilateraal kan 
zijn en eerder de hallux betreft, zie | 1.
De oorzaak is relatief onbekend en 
er bestaat geen wetenschappelijke 
consensus over. Eén theorie stelt dat 
de genetische vorm ontstaat door een 
afwijkende distale falanx van de hallux: 
de basis van de eindfalanx is veel breder 
dan normaal waardoor de kromming 
van de nagelbasis ook breder wordt. Ter 
compensatie ontstaat er een extra distale 
kromming. Vaak gaat dit gepaard met 
een botexostose aan de zijkanten van de 
falanx en is dit zichtbaar op röntgenfoto, 
zie | 2.

1 | Aangeboren kromming

2 |  Normale en verbrede 
distale falanx
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Secundaire oorzaak: 
Hierbij wordt nog onderscheid gemaakt tussen secundair aangeboren oorzaken en 
invloeden van buitenaf.
Secundair aangeboren:
 › Een exostose gelegen aan de dorsale zijde van de eindfalanx of andere 

weefseltoename (bv. tumor) onder de nagel waardoor die als het ware omhoog 
geduwd wordt.

 › Psoriasis, gaat vaak gepaard met een verdikking van de nagel.
 › Systeemziekten zoals diabetes of perifeer vaatlijden verhogen de kans op deze 

aandoening omdat een verminderde doorbloeding 
van het nagelbed kan leiden tot nagelmisvorming.

 › Voet- en teendeformaties door standafwijkingen 
van de voet (bv. valgustype) of tenen (bv. 
supraductus), zie | 3. Dit kan ten gevolge van 
onderliggende ziekten zoals osteoarthritis zijn 
of een onjuist afwikkelpatroon waardoor er een 
verhoogde druk ontstaat op de nagel of nagelwal 
van naastliggende tenen, veelal de hallux. Deze 
nagel- en walproblemen kunnen zowel mediaal 
als lateraal van de teen voorkomen.

Secundair verworven:
 › Slecht passend schoeisel: door een te kleine teenbox, te puntige vorm of 

te hoge hak worden de tenen samengedrukt met evt. ontstaan van teen- of 
voetdeformaties. Vaak ziet men een unilaterale vorm aan de mediale zijde van de 
hallux.

 › Schimmelinfectie van de nagel door Trichophyton rubrum
 › Gebruik van medicatie (bv. bètablokkers)
 › Trauma of herhaaldelijk stoten van de nagel: men krijgt beschadiging van de nagel 

waardoor groeimisvorming optreedt.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN EEN INVOLUTIENAGEL? 
De nagel kan zo rondgroeien dat er een inklemming van het nagelbed ontstaat, de 
nagel ‘graaft’ zich als het ware in de huid waarbij een nagelsplinter de sulcus kan 
doorboren en ingroeien. 
Door de druk op huid en zenuwen wordt het ook moeilijker (en pijnlijker) om de 
nagel te knippen.
Klachten van de zorgvrager:  
 › drukpijn (met of zonder schoenen)
 › onychophosis
 › likdoorn in de nagelwal
 › (pseudo)unguis incarnatus
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DE BEHANDELING
Naast een professionele nagelverzorging of een chirurgische wigexcisie, is orthonyxie 
één van de meest voorkomende behandelingsmethoden. 
Nagelregulatietechniek of orthonyxie 
Men kan de nagel corrigeren met behulp van de nagelbeugeltechniek. Het principe 
is dat door het plaatsen van een metaaldraad, clip- of veersysteem de nagel recht 
getrokken wordt en gedwongen wordt in een normale curvatuur te groeien.
Uit onderzoek blijkt dat orthonyxie even effectief is als chirurgie met als groot 
voordeel dat het plaatsen van een nagelbeugel geen postoperatieve symptomen 
veroorzaakt (bv. pijn, bloeding, wondinfectie, …), er een sneller herstel is en een 
grotere patiëntentevredenheid. 
Contra-indicaties voor het plaatsen van een beugel zijn: onycholysis, onychomycose, 
unguis incarnatus, paronychia, onychia en allergie voor het te gebruiken materiaal. 
Bij verdikte nagels wordt vóór de plaatsing de nagel tot een normale dikte gefreesd.

B/S Spange clip systeem
De spange bestaat uit een met glasvezel verharde kunststof 

en wordt op de nagel gelijmd. Doordat de kunststof terug in 
zijn oorspronkelijke vorm wil komen, geeft hij trekkracht op 
de nagelwal waardoor de nagel omhoog getrokken wordt, 
onmiddellijk drukontlasting geeft en de pijnklachten 
verdwijnen.
De spange kan gemakkelijk 3 tot 6 maanden blijven zitten 
indien hij goed gefixeerd is. Tijdsduur is ook afhankelijk van 

de plaats van bevestiging: hoe proximaler, hoe langer hij kan 
blijven zitten.

Let wel, bij alle plakbeugels mag geen aceton gebruikt worden  
want dit lost de lijm op en dan kan de beugel lossen. 

VOORDELEN NADELEN
eenvoudig toe te passen voor een te convexe nagelplaat (>4mm) 

is de B/S Spange te zwak en zal loslaten 
of breken

optisch onopvallend
geschikt voor risicovoeten
kan zeer proximaal geplaatst worden trekkracht is niet nauwkeurig te regelen
waterdicht en overlakbaar soms allergie voor de lijm
geen hinder in schoenen, bij sporten, …
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Wilt u deze extra service ook aanbieden, bestel dan de 
Shoefresh op www.shoefresh.eu. Voor mogelijkheden 
tot wederverkoop mail naar info@shoefresh.eu.

Met de Shoefresh maakt u elke pedicurebehandeling 
pas echt compleet

Het zuiltje met Shoefresh 
is ideaal voor in een 
pedicurepraktijk.

Verras uw cliënten met deze extra service door tijdens de  behandeling van de voeten ook de schoenen te 
behandelen. De Shoefresh is een apparaat dat schoenen van binnenuit droogt en door middel van 
onzontechnologie schimmels en bacteriën elimineert. Binnen een half uur zijn de schoenen van uw 
cliënten droog en gedesinfecteerd. 

Sinds kort kunnen pedicures een zuiltje bestellen met een werkende Shoefresh erop. Op deze manier is de 
extra service van schoenen reinigen en drogen professioneel in uw praktijk opgezet. Heeft u interesse in 
het zuiltje? Neem dan contact op met Shoefresh via telefoonnummer +31 (0)13-762 0460.

Verras uw cliënten 
met gereinigde én droge schoenen

SB-XXXXXX AdvVoetMagazineBE2017-staand-v2-DEF.indd   1 11-05-17   09:13
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Onyclip strip
De strip is een metalen veertje omtrokken door een 
kunststof bestaande uit 1 of 1,5 mm dikte dat op 
de nagel gelijmd wordt. De werkwijze is ongeveer 
hetzelfde als bij de B/S Spange.
Onyclip wordt op maat geknipt en de hoeken worden 
glad gefreesd om verwonding te voorkomen.

VOORDELEN NADELEN

eenvoudig toe te passen blijft soms scherp met kans op 
verwonding

trekkracht kan enigszins geregeld 
worden d.m.v. ombuiging dus niet echt geschikt voor risicovoeten

kan zeer proximaal geplaatst worden optisch opvallend

op maat van de nagel trek- en veerkracht niet zo nauwkeurig te 
regelen
soms allergie voor de lijm

Gorkiewicz spange
Veertje van 1 mm chirurgische staaldraad (remanitdraad) 
waarbij de beugel over de nagelplaat geschoven wordt 
aan de hand van lusjes en verankerd wordt op de 
nagelplaat dmv acryl.
Deze techniek kan ook unilateraal toegepast worden 
waarbij het uiteinde zonder lus verankerd wordt op 
de nagelplaat met acryl. De nagelwal wordt eventueel 
beschermd dmv. copoline.
De beugel wordt na ongeveer 6 weken verwijderd om 
de nagel te knippen, de sulci te reinigen en indien nodig 
opnieuw te plaatsen.

VOORDELEN NADELEN

trekkracht is bijzonder goed te reguleren kan wondjes in de nagelwal veroorzaken 
of irriterend zijn

kan ook unilateraal gebruikt worden niet geschikt voor risicovoeten
goed te gebruiken bij zeer convexe 
nagels

kan niet echt proximaal geplaatst 
worden

exact op maat te maken moet frequenter vervangen worden
allergie voor metaaldraad
minder toepasbaar bij dunne en broze 
nagels owv trekkracht
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Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be 

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
info@intermedi.be 

Ontdek het gamma van NWT: 
www.intermedi.be » Pedicure » Freesapparaten

MasterSpray

Verkrijgbaar in 3 versies: NBXN zonder licht
NBXLED met licht
NLXNANOLED met licht

Onze gloednieuwe, effi ciënt, compacte en draagbare sprayapparaat voor de professionele gebruiker.
Dit professionele toestel wordt geleverd met nauwkeurige hoogkwalitatieve motoren en handstukken.

Het touchscreen is heel gemakkelijk schoon te maken wat bijdraagt tot een hygiënische werkomgeving. 
De elektronisch verstelbare spray is ook inbegrepen.

DE NIEUWE

medischevoet_nl_Masterspray_advertentie.indd   1 28/04/17   10:47
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Ring van Ross Fräser 
Draadbeugeltechniek met remanitdraad (dikte tussen 
0,3 en 0,7mm) die over de nagelplaat geschoven wordt 
en verankerd door 2 lussen met in het midden een 
omega-lus. Door de omega-lus in het midden te maken 
bekomt men een gelijke, bilaterale trekkracht. Als de 
lus meer naar de zijkant wordt gelegd oefent men 
meer trekkracht uit op de korte zijde.
Deze techniek eist meer ervaring en vakkundigheid 
en is arbeidsintensiever: om een correcte aanpassing te 
garanderen wordt een nagelkopie gemaakt met silicone en 
acryl waar de beugel op maat gemaakt wordt. De lus wordt door een 
buigtang gemodelleerd.
De omega-lus wordt op de nagelplaat gefixeerd met acryl. De nagelwal wordt 
eventueel beschermd door een stukje copoline. Ook hier wordt na 4 à 6 weken 
de beugel verwijderd, de sulci grondig gereinigd en de beugel opnieuw geplaatst 
en opgespannen. Voor- en nadelen zijn vergelijkbaar met de Gorkiewicz spange, 
uitgezonderd de unilaterale toepassing.

Fotopolymerisatietechniek
Draadbeugeltechniek met titaniumdraad waarbij het 
ene ankerpunt (actieve zijde) door een pastabolletje 
(composiet) gefixeerd wordt en het andere eindpunt 
los door het pastabolletje steekt (passieve zijde). Deze 
bolletjes worden op de nagel gekleefd en uitgehard 
dmv. UV-licht. 
De beugel kan tot 6 maanden ter plaatse blijven en groeit 
mee uit cfr. een plakbeugel.

VOORDELEN NADELEN

geschikt voor risicovoeten uiteinde titaniumdraad kan loskomen uit 
pastabolletje en verwondingen geven

geen haakjes aan de zijkant dus weinig 
kans op verwonding

duurdere techniek door aanschaf van 
extra materiaal bv. UV lamp

geschikt bij zeer convexe nagels
kan zeer proximaal geplaatst worden
exact op maat te maken
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De oorsprong van Stretchwalker® 
ligt in Japan. Traditie en technologie 
komen samen in de unieke balanszool. 
De sandaal zorgt voor een natuurlijke 
en gezonde lichaamshouding.

Stretchwalker®  Balanszo
ol
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Makkelijk, praktisch,
overzichtelijk.

www.podofile.com Kijk voor meer informatie of een gratis proefversie op

Patiëntenregistratie-software voor pedicure en podoloog

Bespaar tijd

Bespaar geld

Blijf up-to-date

Houd overzicht

•  Anamnese en screenings
• Oncologie
• Podologie-onderzoek
• Diverse onderzoeksformulieren o.a. voor 
 diabetici
• Fotobeheer en (voet)scanner-ondersteuning
•• Terugkoppeling naar verwijzend zorgverlener
• eID-kaartlezer support (Belgische gebruikers)
• Boekhoud-ondersteuning
• Analyse en bedrijfsprestaties

• Afspraken-agenda en urenregistratie
• Afspraakherinnering (SMS of Email)
• Outlook en Google synchronisatie
• Koppeling mogelijk met online
 agenda (Libersy.com)
• Voorraadbeheer
•• Cosmetische behandelingskaarten
• Ondersteuning voor printer en labelprinter
• Aansturing elektrische kassa-lade

     Een aantal functies op een rij
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Schorten  

Wie bedrijfskleding draagt wil comfort, maar wil er ook goed 

uitzien. Lekker kunnen bewegen tijdens het werk is even 

belangrijk als er verzorgd uitzien. Thonicks heeft daarom 

gekozen voor een modieuze kledinglijn die aan deze 

praktische eisen voldoet, de juiste uitstraling heeft en 

duidelijk herkenbaar is. 
 

 

 

Thonicks bvba      -     Klein-Hulststraat  14     -     9100  Sint-Niklaas                                                   
Tel: 03/777 95 37                                          e-mail: info@thonicks.be                                                                    
Webshop:  www.thonicks.be   (Gratis levering vanaf 125,00 euro) 

BESLUIT
Het hebben van een involutienagel is een probleem waar de GVV zeker mee kan 
helpen.
Met de vele technieken en materialen die voor handen zijn, is het belangrijk om een 
doordachte keuze te maken op basis van de graad van nagelconvexie, de klachten, 
de medische achtergrond van de zorgvrager en ervaring van de GVV.
Indien het probleem verholpen kon worden is het ook de taak van de voetverzorger 
om preventief advies te verstrekken (bv. juist schoeisel), gepaste orthesen te 
maken of antidruktechnieken toe te passen om dergelijk probleem in de toekomst 
te vermijden. Bij blijvende klachten, onoplosbare oorzaken of verwikkelingen is het 
nodig de zorgvrager door te verwijzen naar een podoloog of arts voor advies of 
verdere behandeling.

ZOEK JE GESPECIALISEERD VOETVERZORGER OP
WWW.VOETMAGAZINE.BE
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Wat is het verschil tussen een gewoon paar
schoenen en comfortschoenen? Het woord
zegt het zelf, ze bieden meer comfort. De
ledersoorten zĳn zorgvuldig uitgekozen.
Sommige merken gebruiken ook steeds
plantaardig gelooide leersoorten, omdat veel
mensen allergisch zĳn aan met chroom
gelooid leder.

Waarom met pĳnlĳke voeten blĳven lopen
als wĳ een oplossing kunnen bieden? Reeds
meer dan 50 jaar is Medizi gespecialiseerd in
het aanpassen en maken van schoenen en
steunzolen. Wĳ kunnen perfect adviseren
welke schoen voor jou aangewezen is.
Steunzolen worden op maat gemaakt in ons
eigen atelier.

Daarnaast heb je bĳ ons ook de keuze uit 8
verschillende breedtes! Vervolgens is er ook
nog de pasvorm. Verschillende breedtes en
hakhoogtes bepalen het comfort en de vlotte
afrol van de voet. Wĳ nemen graag de tĳd
om jou te helpen bĳ de keuze van de
schoenen. Onze jarenlange ervaring krĳg je
er gratis bĳ!

Parklaan 90 – 9100 Sint-Niklaas
www.medizi.be
info@medizi.be

Ma.-Vrij.: 09:00 -18:00 uur

Zat.: 09:00-16:00 uur 

3D-loopanalyse	en	beenscan

Aan	elke	voet	past	een	schoentje!

“Grenzeloos	comfort”
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VRAGEN OP EEN BLAADJE

WAAROM ADVISEERT 
DE BVV VOOR 
DE GESPECIALISEERDE 
VOETVERZORGING 
GEEN RICHTPRIJS?
Dit is zeer moeilijk, de prijzen verschillen regionaal enorm: een voetverzorging in de 
regio Limburg of Oost-Vlaanderen kan je niet vergelijken met bv. tarieven aan zee, 
waar de prijzen voor een voetverzorging veel hoger liggen. Je kan best in jouw regio 
informeren naar de gangbare tarieven. Werk in geen geval ondermaats! Dit komt niet 
ten goede aan het algemene aanzien van de gespecialiseerde voetverzorging, noch 
aan jouw expertise en helemaal niet aan de collegialiteit! Op het studentencongres 
proberen we onze toekomstige collega’s hier ook over in te lichten zodat ook zij zich 
een correcte prijsstelling kunnen aanmeten.
Wanneer we de vraag naar een richtprijs aan UNIZO voorleggen dan geven zij ons 
het advies om hier heel voorzichtig mee om te springen en raadt men het ons zelfs 
volledig af: als beroepsvereniging kunnen wij hierdoor in de problemen komen 
omwille van het mededingingsrecht. De Belgische mededingingsautoriteit houdt 
controle over problemen die gemeld worden inzake prijzen of marges, abnormale 
prijzenevoluties of een structureel marktprobleem. Meer info hierover vind je op de 
website van de Belgische mededingingsautoriteit www.bma-abc.be

Ons advies:  
BRADEER NIET MET DE PRIJZEN VAN EEN VOETVERZORGING EN  
HOUD REKENING MET DE REGIONALE TARIEVEN.

Scan deze code voor directe toegang!

Wat is het verschil tussen een gewoon paar
schoenen en comfortschoenen? Het woord
zegt het zelf, ze bieden meer comfort. De
ledersoorten zĳn zorgvuldig uitgekozen.
Sommige merken gebruiken ook steeds
plantaardig gelooide leersoorten, omdat veel
mensen allergisch zĳn aan met chroom
gelooid leder.

Waarom met pĳnlĳke voeten blĳven lopen
als wĳ een oplossing kunnen bieden? Reeds
meer dan 50 jaar is Medizi gespecialiseerd in
het aanpassen en maken van schoenen en
steunzolen. Wĳ kunnen perfect adviseren
welke schoen voor jou aangewezen is.
Steunzolen worden op maat gemaakt in ons
eigen atelier.

Daarnaast heb je bĳ ons ook de keuze uit 8
verschillende breedtes! Vervolgens is er ook
nog de pasvorm. Verschillende breedtes en
hakhoogtes bepalen het comfort en de vlotte
afrol van de voet. Wĳ nemen graag de tĳd
om jou te helpen bĳ de keuze van de
schoenen. Onze jarenlange ervaring krĳg je
er gratis bĳ!

Parklaan 90 – 9100 Sint-Niklaas
www.medizi.be
info@medizi.be

Ma.-Vrij.: 09:00 -18:00 uur

Zat.: 09:00-16:00 uur 

3D-loopanalyse	en	beenscan

Aan	elke	voet	past	een	schoentje!

“Grenzeloos	comfort”
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Gezonde voeten, 
een stap vooruit

Maak vandaag nog 
een afspraak 

voor jouw gratis 
voetscan.

Rechtstaan, wandelen, lopen… je voeten worden 
zwaar belast. Daarom is een goede verzorging 
uiterst belangrijk. Onze podologen en specialisten 
geven je advies op maat. We analyseren je 
voetstand met een dynamische meetplaat en 
kijken welke (3D-geprinte) steunzolen het best 
bij je passen. Ook voor comfortschoenen en 
voetverzorgingsproducten zit je bij ons goed.

Op gezonde voet 

Meer info op
www.thuiszorgwinkel.be
Kom naar Thuiszorgwinkel 
of bel 015 28 61 18. 

Samen vinden we wat jij nodig hebt!

Discrete zekerheidVlot vooruit Comfort in huis Zo hoort het V0
5-

20
17

Op gezonde voet

Advertentie_Voetmagazine_Op gezonde voet_A5_V05_2017.indd   1 11/05/2017   14:45
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ALLES VOOR DE LEDEN

STUDENTENCONGRES
BVV-STUDENTENCONGRES 2-JAARLIJKS
Het studentencongres zal voortaan om de twee jaren plaatsvinden. Studenten van 
zowel het eerste jaar als het tweede jaar ‘Gespecialiseerde voetverzorging’ zullen 
uitgenodigd worden. 
Het eerstvolgende studentencongres staat gepland in oktober 2018.

VACATURE
De BVV is op zoek naar een gemotiveerde medewerker die zich 2 tot 3 keer per 
jaar op vrijwillige basis kan vrijmaken om de BVV te vertegenwoordigen bij diverse 
overlegmomenten met officiële instanties en/of andere beroepsorganisaties.
Net zoals voor alle andere bestuursleden wordt ook verwacht dat je je medewerking 
verleent aan het jaar- en studentencongres en deelneemt aan de raad van bestuur, 
ongeveer 6 keer per jaar.
Voor deze functie zoeken we niet echt een gespecialiseerd voetverzorger,  
maar enige affiniteit met de gespecialiseerde voetzorg is wel vereist.

LEDENSECRETARIAAT
Alle bestanden i.v.m. ledenlijsten, GVV-kwaliteitslabel, scholen, bedrijven en 
Voetmagazines worden hier beheerd.

Annick Van Bael is de coördinator voor het  
BVV-ledensecretariaat en de contactpersoon voor leden, 
studenten, scholen en sponsors.  
Zij beantwoordt je vragen en geeft informatie i.v.m.  
het lidmaatschap, het kwaliteitslabel,  
diverse opleidingen, publiciteit, … 

Het ledensecretariaat is elke dinsdag telefonisch bereikbaar 
tussen 11 — 15u op het nummer 0471 62 15 93 
(vanuit het buitenland +32 471 62 15 93).  
Een e-mail zenden kan altijd naar 
annick.vanbael@voetmagazine.be
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DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 
Openingsuren: • maandag - vrijdag: 09.00 - 17.30 • zaterdag: 10.00 - 16.00
TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com

GRATIS THUISLEVERING VANAF E 125,00*
BENELUX

Gespecialiseerde pedicure opleidingen & infosessies 

1 voormiddag: 9u00 - 12u30
c 45,00*
Dinsdag  30/05/2017
Woensdag 30/08/2017
Dinsdag  31/10/2017
Vrijdag  01/12/2017

1 namiddag: 13u30 - 16u00
c 25,00*
Dinsdag  30/05/2017
Woensdag 30/08/2017
Dinsdag  31/10/2017
Vrijdag  01/12/2017

Na afloop van deze infosessie ontvangt u 
een waardebon van e 25,00* voor de 
aankoop van Busch®-frezen!

1 namiddag: 12u30 - 17u30
c 60,00*
Maandag 29/05/2017
Donderdag 06/07/2017
Donderdag 17/08/2017
Dinsdag  05/09/2017
Woensdag 18/10/2017
Vrijdag  03/11/2017

WORKSHOP ORTHESES
Siliconen Orthesen - Herbitas

WORKSHOP NATFREZEN 
& andere specifieke pedicuretechnieken

Orthoplastie, ideaal voor het ontlasten of 
corrigeren van pijnlijke voeten en tenen!
Niets is zo vervelend als pijnlijke voeten. 
Help daarom uw klanten en maak orthesen 
op maat. Volg onze workshop en maak uw 
eerste Herbitas siliconen orthesen onder 
professionele begeleiding.

U bent al vertrouwd met een freestoestel, 
maar heeft u al gedacht aan de vele 
voordelen van nattechniek? U werkt sneller, 
efficiënter en in alle zachtheid. Tijdens 
deze workshop maakt u kennis met 
onze freestoestellen, specifieke frees- en 
pedicuretechnieken en leert u alles over een 
onberispelijke hygiëne in uw instituut.

Het aanbod aan frezen is enorm en 
daarom maken we u graag weer wegwijs. 
De juiste frees voor de juiste toepassing 
verbetert immers uw resultaat en efficiëntie. 
Tijdens deze sessie maakt u kennis met de 
kwaliteitsfrezen van Busch®. Onze expert 
geeft u meer informatie over welke frees 
gebruiken voor welke toepassing en op 
welk toerental.

Bezoek onze webshop www.districos.com

*Alle vermelde prijzen zijn in euro en excl. 21% btw. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

NIEUW! OPLEIDING ORA®: 1 Spang - een oplossing voor alle problemen!

Schrijf u nu in: 015-23 66 83, www.districos.com 
of opleidingen@districos.com

•  Rechtstreeks op de nagel 
toepasbaar.

• Trek- en veerkracht kunnen 
aangepast worden 
naargelang het probleem.

• De spang corrigeert de nagel 
en tegelijkertijd het nagelbed.

• De mate van activering 
(spanning) is makkelijk te 
bepalen.

DE. Patent nr. 10 2005 039 147 
EU. Patent nr. 1 754 459 A1

precieze nagelcorrectie
Getest, beproefd en bewezen!

Na een dagopleiding kan u als 
gespecialiseerd voetverzorger of podoloog 
meteen aan de slag met deze innovatieve en 
unieke techniek. 

1 dag: 9u00 - 17u30
c 165,00*
Maandag 19/06/2017
Dinsdag  22/08/2017
Vrijdag  08/09/2017
Donderdag 19/10/2017
Dinsdag   07/11/2017

Gaat u na het volgen van de opeleiding 
aan de slag met ORA®, 
CASHBACK: e 50,00!

INFOSESSIE BUSCH® FREZEN

Voetmagazine_170203_deel1.indd   1 10/05/17   14:14
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OPLEIDINGSAANBOD
 DISTRICOS - BEWUST KOPEN
Koningsbaan 44, 2220 Heist-op-den-Berg
S 015 23 66 83 www.districos.com
Inschrijven kan via de webshop, via opleidingen@districos.com of telefonisch.

OPLEIDING ORA SPANGE 40 punten
19 juni, 22 augustus, 8 september, 19 oktober, 7 november
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 165
Gaat u na het volgen van de opleiding aan de slag met ORA? 
CASHBACK twv. €50!

WORKSHOP NATFREEZEN & 
ANDERE SPECIFIEKE PEDICURETECHNIEKEN 20 punten
6 juli, 17 augustus, 5 september, 18 oktober, 3 november
Aantal sessies: 1 12u30 — 17u30
€ 45

OPLEIDING BUSH FREZEN 20 punten
30 augustus, 31 oktober, 3 november
Aantal sessies: 1 13u30 — 16u
€ 25

WORKSHOP ORTHOPLASTIE 20 punten
30 augustus, 31 oktober, 1 december
Aantal sessies: 1 9 — 12u30
€ 45

OPLEIDING ‘RING VAN ROSS FRÄSER’ 20 punten
Startdatum : maandag 27 november 2017
Aantal sessies: 1 13 — 16u
€ 25

Niet alle opleidingen waren bekend bij het drukken van deze editie. 
Voor de meest recente informatie verwijzen we naar www.voetmagazine.be of 
de website van het opleidingscentrum.
Alle vermelde bedragen zijn excl BTW.
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zomer met
Verwen je voeten in de

FinnComfort

Een goede ondersteuning van de voeten is belangrijk. 
Geniet van de comfortabele sandalen van FinnComfort.

FinnComfort biedt voor elke voetvorm de juiste pasvorm, welke de tenen 
bewegingsvrijheid en de voeten optimale steun geeft.

De uitgekiende leestvormen zijn gecombineerd met een uitneembaar kurk/latex 
voetbed dat het natuurlijke afwikkelen van de voet tijdens het lopen zichtbaar 
maakt.

Al onze modellen zijn desgewenst ook te gebruiken met eigen steunzool.

www.finncomfort.nl didier@hooijergroep.eu Tel: 0476/698904

didier-voetmagazine-3sandalen.indd   1 10-05-17   11:43
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VEREECKE - O’SEA
Zandvoordestraat 360 B, 8400 0ostende
S 059 70 22 60 info@vereecke-osea.be www.vereecke-osea.be
Voor de meest recente opleidingen, bekijk de website.

VERBAND & VILTTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: zaterdag 10 juni 2017
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 75 (BTW inbegrepen)
Verschillende vilt & fleecy web alsook andere zelf te maken verbanden 

INTERMEDI
Booiebos 6A, 9031 Drongen
S 09 227 90 15 intermedi@telenet.be www.intermedi.be

Kortrijksesteenweg 325, 8530 Harelbeke
S 056 72 89 21 info@intermedi.be

NIEUWE VERBANDTECHNIEKEN 2-DELIGE CURSUS DRONGEN 20 punten
Startdatum: 15 juni 2017 (deel 1 ) / 22 juni 2017 (deel 2) per sessie
Aantal sessies: 1 18 — 21u
€ 160
Cursus + werkmateriaal + certificaat inbegrepen 

SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT
Geldenaaksebaan 327, 3001 Leuven
S 016 40 02 78 info@syntra-ab.be

Oude Baan 2, 2800 Mechelen
S 015 29 39 80 klantencentrum@syntra-ab.be

Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem (Antwerpen)
S 03 230 20 72 antwerpen@syntra-ab.be

Alle vermelde bedragen zijn excl BTW.



26 I ZOMER 2017

HYGIENE IN HET KABINET EN OP VERPLAATSING 20 punten
Startdatum: dinsdag 19 december 2017 
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 60,50 Campus Mechelen

ANTI DRUK - EN VILTTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: dinsdag 17 april 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 128 Campus Mechelen

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: donderdag 16 november 2017 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 12u en 13 — 16u
€ 121 Campus Mechelen

Startdatum: dinsdag 06 juni 2017
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 121 Campus Leuven

Startdatum: maandag 19 maart 2018
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 121 Campus Leuven

EELT EN LIKDOORNS 20 punten
Startdatum: donderdag 22 februari 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 126 Campus Mechelen

DE INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN 20 punten
Startdatum: dinsdag 10 oktober 2017 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 181,50 Campus Leuven

Startdatum: donderdag 18 januari 2018
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 181,50 Campus Mechelen

Startdatum: dinsdag 29 mei 2018
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 181,50 Campus Antwerpen
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ORTHONYXIE 20 punten
Startdatum: dinsdag 28 november 2017 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 188,50 Campus Leuven

Startdatum: donderdag 8 maart 2018
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 188,50 Campus Mechelen

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: maandag 18 september 2017 19 — 22u
Startdatum: donderdag 29 maart 2018 9 — 12u
Aantal sessies: 1
€ 60,50 Campus Mechelen

Startdatum: donderdag 23 november 2017
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 60,50 Campus Leuven

Startdatum: dinsdag 6 februari 2018
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 60,50 Campus Antwerpen

TAMPONNAGES EN ONYCHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: donderdag 1 juni 2017 per sessie
Startdatum: maandag 26 februari 2018
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 128 Campus Antwerpen

Startdatum: donderdag 9 november 2017
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 128 Campus Leuven

Startdatum: dinsdag 15 mei 2018
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 128 Campus Mechelen

MEDISCH TAPEN VOOR VOETVERZORGERS 20 punten
Startdatum: zaterdag 10 maart 2018
Aantal sessies: 4 9 — 12u
€ 262 Campus Mechelen
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SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN
Wijngaardveld 9, 9300 Aalst
S 053 70 40 60 aalst@syntra-mvl.be

Autoweg Zuid 3, 9051 Gent (Afsnee)
S 09 222 85 81 gent@syntra-mvl.be

Hogekouter 1, 9100 Sint-Niklaas
S 015 29 39 80 sint-niklaas@syntra-mvl.be

INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN 20 punten
Startdatum: donderdag 5 oktober 2017 per sessie
Aantal sessies: 3 avonden 19 — 22u
€ 159 Campus Aalst

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: donderdag 16 november 2017 per sessie
Aantal sessies: 2 avonden 19 — 22u
€ 110 Campus Aalst

HYGIENE IN HET KABINET EN OP VERPLAATSING 20 punten
Startdatum: donderdag 7 december 2017
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 54 Campus Aalst

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: donderdag 22 februari 2018
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 54 Campus Aalst

ANTIDRUK- EN VILTTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: donderdag 26 april 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 avonden 19 — 22u
€ 115 Campus Aalst

TAMPONNAGE EN ONYCHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: donderdag 17 mei 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 avonden 19 — 22u
€ 115 Campus Aalst
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EELT EN LIKDOORNS VERWIJDEREN 20 punten
Startdatum: donderdag 31 mei 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 avonden 19 — 22u
€ 110 Campus Aalst

SYNTRA LIMBURG 
Kerkstraat 1, 3600 Genk 
S 089 35 46 16
infogenk@ 
syntra-limburg.be
Hoekstraat 50,  
3910 Neerpelt 
S 011 80 87 00
infoneerpelt@ 
syntra-limburg.be
Overhaemlaan 11,  
3700 Tongeren 
S 012 23 47 60
infotongeren@ 
syntra-limburg.be

SYNTRA WEST 
Spoorwegstraat 14, 8200 
Sint-Michiels (Brugge) 
S 050 40 30 60
brugge@syntrawest.be
Ter Waarde 2,  
8900 Ieper 
S 057 35 29 00
ieper@syntrawest.be
Doorniksesteenweg 220, 
8500 Kortrijk 
S 056 26 02 00
kortrijk@syntrawest.be
Sint-Idesbaldusstraat 2, 
8630 Veurne 
S 058 62 28 00
veurne@syntrawest.be

SYNTRA BRUSSEL 
Stallestraat 292,  
1180 Brussel (Ukkel) 
S 02 331 68 01
info@syntrabrussel.be

Bij het drukken van het 
Voetmagazine waren de 
opleidingen voor SYNTRA 
Limburg, West en Brussel 
nog niet beschikbaar, 
hiervoor verwijzen we naar 
de BVV-website of naar 
de website van de diverse 
SYNTRA-centra.

Reeds 25 jaar uw specialist in de verkoop van voetverzorgingsmaterialen 
aan zeer scherpe prijzen. Groot gamma van medische en paramedische 

materialen waaronder instrumenten, handschoenen, ontsmettingsmaterialen, 
verzorgingsproducten, … Wij zijn verdeler van:

        
U bent steeds welkom in onze winkel van maandag tot en met vrijdag, 

tussen 9 en 17u of bezoek onze webshop. 

New Instruphar bvba – Kortrijksesteenweg 1119 
9051 Sint-Denijs-Westrem

T 09 222 33 90 – F 09 222 66 01
www.newinstruphar.be – info@newinstruphar.be
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IN DE MARGE

ZOEKEN - VINDEN
Heb je een tweedehandsartikel te koop, of ben je er naar op zoek?  
Stuur het ons door.  
Ook plaatsaanbiedingen, vervangingen, interims horen in deze rubriek. 
Kosteloos gebruik maken van deze service? Stuur dan een e-mail naar 
annick.vanbael@voetmagazine.be 
Schriftelijk kan ook via het ledensecretariaat:  
BVV vzw 
Tijl en Nelestraat 1 
2300 Turnhout. 
Vermeld duidelijk je naam, adres en telefoon- nummer.  
Zo je dat wil, publiceren we je naam en adres niet.  
De BVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze 
zoekertjes.

STOPZETTING WEGENS PENSIOEN
Ik zoek een medisch opgeleide pedicure met enkele jaren ervaring,  
ook met diabetische klanten.
• Handelscontract loopt af eind 2017
• De huisbaas wilt het pand doorverhuren
• De praktijk is zeer goed gelegen in een drukke straat
• Vlakbij bushalte
• Parkeergelegenheid in de straat en nabije omgeving
• Wachtzaal met toilet
• Grote praktijkruimte
• Kleine keuken, badkamer en toilet voor eigen gebruik

contacteer
Monique Claerman

Gemeentestraat 139
3010 Kessel-lo (Leuven)
S 0477 47 35 26
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Pedicurebenodigdheden en medische materialen
Alle gekende merken aan concurrentiële prijzen
Uitsluitend voor professionelen

Klapperbeekstraat 36
9100 Sint-Niklaas

Kloosterstraat 6
2070 Burcht

Tel.:  03 369 94 30
Fax:  03 296 49 68
wameda@wameda.be

 

WAMEDA
MedischeWaelput Artikelen



HET ACCREDITATIESYSTEEM 
VOOR DE KWALITEITSLABELS

Op het BVV- jaarcongres van 31 januari 2015 werden de GVV-Kwaliteitslabels 2015-2017 
uitgereikt. Dit label is geldig tot 31 december 2017. Het label en de vermelding van 
de houders van het GVV-kwaliteitslabel op de BVV- website vormen een belangrijke 
kwaliteitsindicatie voor zowel de cliënt als andere zorgverstrekkers die op zoek gaan 
naar een professioneel Gespecialiseerd Voetverzorger. 

Het is niet meer mogelijk om aan te sluiten bij het huidige label, maar u kan wel een 
aanvraag indienen voor het nieuwe GVV-kwaliteitslabel 2018-2020.  
Dat kwaliteitslabel kan afgehaald worden op het volgende jaarcongres in januari 2018. 

Zelfstandig Gespecialiseerde Voetverzorgers die een GVV-Kwaliteitslabel willen 
behalen dienen 100 accreditatiepunten te verzamelen in een periode van drie jaar. 
De huidige periode loopt van januari 2015 tot eind december 2017. Vanaf nu en 
tot eind december 2017 kunnen alle nieuwe aanvragen ingediend worden bij het 
BVV-ledensecretariaat, dit kan heel eenvoudig via de link aanvraagformulier GVV-
kwaliteitslabel op de BVV-website of per post aan het BVV-ledensecretariaat.

Alle vormen van bijscholingen die aansluiten bij het beroepscompetentieprofiel van 
‘zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger’ van de SERV worden vanaf januari 2015 
geaccrediteerd met 20 punten per sessie.

We onderscheiden drie groepen van bijscholingen:

1. Bijscholingen en daaraan gekoppelde workshops georganiseerd door erkende 
onderwijsinstellingen: 20 punten per sessie van een half dagdeel

2. Verschillende congressen en Symposia georganiseerd voor Voetverzorgers:  
20 punten per congres

3. Alle andere vormen van bijscholing (plaatselijke lezingen, firmabijscholingen, …)  
die passen of aansluiten aan het beroepscompetentieprofiel van de 
gespecialiseerde voetverzorger  
(SERV, 2008, te raadplegen via de BVV-website of via de SERV-website):  
20 punten per sessie van een half dagdeel.

Het is dus belangrijk om van alle vormen van bijscholing een bewijs van deelname 
te vragen bij de organisator en deze documenten bij te houden. Alle bijscholingen 
waarvan de BVV op de hoogte gebracht wordt, worden ook gepubliceerd in het 
Voetmagazine en op de BVV-website.
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REINIGING EN DESINFECTIE IN ÉÉN STAP

www.reymerink.nl
Lees voor gebruik de meegeleverde handleiding en houdt u aan de voorschriften.

VERKRIJGBAAR BIJ UW

VAKGROOTHANDEL

• Effectief tegen 
- (Myco) Bacteriën 
- Gisten 
- Schimmels 
- Virussen (o.a. Noro,  
  Hepatitis B/C, HIV)

• Ook voor Ultrasoonvloeistof 

• Slechts 3% verdunning nodig
• In 2 liter en 5 liter  

(incl. doseercup)
• Geen alcohol meer nodig 
• Medisch Hulpmiddel
• Ideaal voor ambulante 
   pedicure



ALLCLEAN ®

REINIGING EN DESINFECTIE IN ÉÉN STAP

www.reymerink.nl
Lees voor gebruik de meegeleverde handleiding en houdt u aan de voorschriften.

VERKRIJGBAAR BIJ UW

VAKGROOTHANDEL

• Effectief tegen 
- (Myco) Bacteriën 
- Gisten 
- Schimmels 
- Virussen (o.a. Noro,  
  Hepatitis B/C, HIV)

• Ook voor Ultrasoonvloeistof 

• Slechts 3% verdunning nodig
• In 2 liter en 5 liter  

(incl. doseercup)
• Geen alcohol meer nodig 
• Medisch Hulpmiddel
• Ideaal voor ambulante 
   pedicure

WORD LID

LEDENVOORDELEN
Elk lid van de BVV:
 › ontvangt 4 keer per jaar het Voetmagazine
 › geniet van tal van bijzondere voordelen
 › wordt vermeld op de BVV website
 › kan gratis deelnemen aan het jaarcongres.

Neem een kijkje op www.voetmagazine.be voor alle voordelen en 
schrijf je snel in via de website of scan deze QR-code

LIDGELD
 › als gespecialiseerd voetverzorger betaal je jaarlijks slechts € 70 
 › als student betaal je jaarlijks amper € 30.

NOG VRAGEN?
Contacteer ons ledensecretariaat via annick.vanbael@voetmagazine.be

Scan deze code voor directe toegang!
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NAILLIFT
Het instrument is een hulpmiddel om 
ingroeiende nagels  te behandelen. De 
naillift beschikt over 2 haakjes om de nagel 
uit de nagelwal te liften. Door deze haakjes 
om de laterale en mediale zijde van de 
nagelrand te plaatsen en de schroef boven 
het dopje aan te draaien, ontstaat er 
trekkracht en worden de zijkanten van de 
nagel omhooggetrokken. Het liftingsproces 
dient in etappes plaats te vinden.
Voordat een behandelplan met de Naillift 
op kan worden gesteld nemen we eerst 
een anamnese af:
 › Wat is de oorzaak van het 

nagelprobleem
 › Is nagelregulatie mogelijk of zinvol
 › Pathologische nagels / nagel / 

nagelwal
 › Medicijngebruik

TECHNIEK  / HULPMIDDEL
Voordat de Naillift kan worden gebruikt, 
dient de nagel vooraf  geprepareerd 
te worden. Gelieve de nagel nog 
niet te knippen, alleen de nagelwal 
schoonmaken.
Het is belangrijk om de nagels vooraf te 
weken met een nailliftverweker. Breng 
de nailliftverweker ruim aan op een 
Celstofdepper en laat deze 5 a 10 min 
inwerken. U kunt de voeten ook verweken 
in een voetbad met lauwwarm water. 
In het midden van de Naillift bevindt 
zich een plastic zadel. Het zadeltje is in 
diverse maten verkrijgbaar al naar gelang 
de vorm van de nagel. Het zadeltje 
oefent tegendruk op de nagelplaat 
uit zodat u op een veilige manier de 
zijkanten van de nagel kan liften. Op deze 
wijze is er geen kans op het ontstaan van 
onycholysis. 
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Vervolgens worden de haakjes onder de 
zijkant van de nagel geplaatst, waarna u 
het zadeltje laat zakken door voorzichtig 
en rustig aan het wieltje te draaien. 
Houdt hierbij altijd contact met de  klant. 
Hierna dient de nagel goed droog te 
worden geblazen 5 minuten met koude 
lucht (functiespuit of föhn) zodat de 
nagel kan wennen aan de nieuwe positie. 
Na het verwijderen van de Naillift dient 
u de nagel te tamponneren. U kunt 
iedere beugeltechniek gebruiken. Wij 
adviseren een vervolgafspraak met de 
cliënt te maken zodat de nagelplaat goed 
droog is (bijvoorbeeld één dag later). Ter 
ondersteuning kunt u copoline of smig 
aanbrengen zodat de gesitueerde positie 
van de nagel behouden blijft.
De Naillift wordt geleverd met 3 zadeltjes 
en is hanteerbaar verpakt. De Naillift 
is van hoogwaardig RVS (Chirurgisch 
staal) gemaakt, goed te reinigen en 
desinfecteren zoals beschreven in de 
Code van het Voetverzorgingsbedrijf.

 
WELKE NAGELS ZIJN GESCHIKT 
VOOR DE NAILLIFT
 › Tunnelnagel / krulnagel: Bij een 

aangeboren tunnelnagel kunt u 
een behandelplan opstellen om de 
tunnelnagel per 3 maanden te liften 
om de stand te behouden.

 › Verworven tunnel / krulnagel: Zowel 
toepasbaar als techniek en als 
hulpstuk. U lift de nagel zodat deze 
drukvrij is en plaatst een beugel om 
de gesitueerde positie te behouden.

 › Afhankelijk van de ingroeiende 
positie van de nagel kunt u de 
Naillift gebruiken als techniek of als 
hulpmiddel om beter in de wal te 
kunnen werken.  Door het liften van 
de laterale en mediale nagelrand 
komt er meer ruimte in de sulcus 
en kan deze makkelijker worden 
schoongemaakt.

 › Is de cliënt op aanraden van de arts 
naar de medisch pedicure gestuurd, 
kunt u een behandelplan opstellen in 
samenwerking met de huisarts. Laat 
de huisarts een antibioticum geven 
en de ontsteking aanstippen waarna 
u de nagel kunt liften en drukvrij kunt 
leggen.

 › Likdoorn in de zijwal: De Naillift is 
goed hanteerbaar als hulpstuk om 
beter bij de likdoorn in de zijwal te 
kunnen.

1 | Draaien

2 | Hulpstuk

3 | Gelift
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DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 
Openingsuren: • maandag - vrijdag: 09.00 - 17.30 • zaterdag: 10.00 - 16.00
TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com

GRATIS THUISLEVERING VANAF E 125,00*
BENELUX

NIEUW! Gelsmart® antidrukverbanden by Bio Balance Feet

Bio Balance Feet presenteert met trots haar nieuwe GelSmart®-lijn met antidrukverbanden. GelSmart® is meer dan 
de traditionele gelkussentjes die u overal in de handel vindt. Naast hun slim design, worden deze gels gefabriceerd 
met de SmartGel®-Technologie. 
• Gefabriceerd met grondstoffen van superieure kwaliteit.
• Met natuurlijke plantenextracten, essentiële oliën en vitaminen, elk voor specifieke toepassingen. 
• Erkend door de Amerikaanse & Canadese podotherapeutische medische vereniging. 

GelSmart™ heeft bovendien 4 gepatenteerde applicaties voor hun gels met elk 
hun unieke, geavanceerde eigenschappen gericht op de individuele pathologie en 
huidtypen van uw klant of patiënt.  

Geschikt 
voor 

Diabetici

Hydratatie 
therapie

Comfort 
kussen

Litteken 
therapie

Vraag uw gratis GelSmart®-catalogus aan en ontdek het volledige gamma. 
Deze catalogus is bovendien een ideaal verkoopsinstrument in uw instituut!

* Excl. 21% btw.
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Klein-Hulststraat 14       -      9100  Sint-Niklaas                            
Tel: 03/777 95 37     e-mail: info@thonicks.be                            

Webshop:  www.thonicks.be 

                      

Thonicks is een speciaalzaak voor  medisch materiaal.   Wij leveren een zeer 
breed gamma aan dokters, verpleegkundigen, pedicuren en andere 

(para)medische beroepen.     



OP DE VOET

OP DE VOET:  
RICHTING DE EINDSTREEP TOT GESPECIALISEERD VOETVERZORGER
Nog amper één maand te gaan en de opleiding tot gespecialiseerd voetverzorger 
zit erop. De laatste examens worden afgelegd en dan ben ik helemaal klaar voor de 
praktijk. 
Zowel een basis voetverzorging als tal van gespecialiseerde technieken kwamen 
uitvoerig aan bod. Het werden twee leerrijke jaren, waaruit ik enorm veel voldoening 
heb geput. Nu is het tijd om te beginnen brainstormen over de praktijk en een plan 
van aanpak te ontwikkelen over hoe Voetme er in de 
nabije toekomst uit zal zien. 
Zal ik kiezen voor een thuispraktijk of enkel ambulant 
te werk gaan? Heel wat vragen komen naar boven. 
Wat echter fijn is dat ik heel wat mensen met een 
voetproblematiek nu kan helpen. Mijn vriend, die 
ook mijn casus was, had last van zwemmerseczeem. 
Dankzij een minitieuze aanpak is hij er helemaal 
verlost van. 
Tot voets! 
Elke
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nieuw
MasterSpray Touch

✔ Nieuwste generatie 
    touch bediening

Gen. De Wittelaan 5a 
2800 Mechelen
tel: +32 (0) 15 29 48 48 
info@consulta.cc • www.consulta.cc

✔ Nieuw compressor type
• Krachtig
• Lichter in gewicht
• Minder geluid
 

LEASING vanaf €79,50,- /maand*
* excl. BTW, type NBX

Advertentie Voetmagazine masterspray touchv2.indd   1 10/05/17   11:50


