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Diabetische voet
Ruim 10% van alle diabetisch patiënten heeft complicaties aan hun voeten als gevolg
van hun ziekte. Door mijn specialisatie ‘Diabetische Voet’ ben ik in staat professionele
hulp en verzorging te verlenen. In veel gevallen wordt deze behandeling ook door de
ziektekostenverzekeraar gedekt.
Reuma
Personen met reumatische voeten gaan moeilijker lopen. Vanwege de pijn en vergroeiingen wordt de voet scheef neergezet en er ontstaat een verkeerd looppatroon. Dit is
belastend voor andere gewrichten zoals de knieën, de heupen of de rug. Niet alleen de
aanwezigheid van voetklachten maakt het zelf verzorgen van de voeten moeilijk voor
een persoon met een reumatische aandoening. Vaak spelen er nog andere factoren
mee zoals pijn en stijfheid door de ontstekingen of overbelasting van de gewrichten.
Vaak is een voetbehandeling door een pedicure noodzakelijk.
Orthesiologie
Deze specialisatie is van belang voor het ontlasten van diverse drukplekken, met name
aan en tussen de tenen en voor het reguleren van de teenstand bijvoorbeeld bij
hamertenen.
Vilttechniek
Deze techniek gebruik ik om bij hevige drukpijnen aan zowel de tenen als aan de voet
direct verlichting te brengen.
Nagelbeugeltechniek
Met behulp van metaal of kunststof maak ik een beugel op maat die bedoeld is om de
nagel naar een juiste vorm te corrigeren.
Codecertificaat
Het codecertificaat geeft aan dat ik als pedicure voldoe aan alle wettelijke- en brancheeisen die worden gesteld aan hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.
Screening
Als de huisarts bij u diabetes constateert, wordt u doorverwezen naar een ‘medisch’
pedicure. De voeten worden eerst gescreend. Dit is een uitgebreid onderzoek met
verschillende testen om te kijken hoe het met de conditie van uw voeten is. Deze
gegevens worden vastgelegd op een screeningsformulier. Indien nodig wordt er een
behandelplan gemaakt en is hierover contact met de huisarts of de podotherapeut
Wilde pedique, gelnagels of Acrylnagels
Heeft u beschadigde nagels of schimmelnagels? Met wilde pedique of acryl wordt er
weer een mooie nagel van gemaakt. Als er zich geen problemen voordoen groeit de
gel of de acryl met de gezonde nagel uit. Om een mooi resultaat te behouden
moeten de nagels elke 5/6 weken opnieuw behandeld worden.

