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CARE protocol voor de voetzorgverlener  
Voor de verzorging van cliënten met een schimmelinfectie aan de huid of nagel 

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd 23 maart 2018. De wijziging betreft de 

prijzen voor schimmeldiagnostiek voor zowel verzekerde als niet verzekerde zorg! 

Verder delen wij u mede dat het contract voor schimmeldiagnostiek bij het 

Laboratorium voor Medische Microbiologie van de universiteit van Nijmegen is 

overgenomen door Bikkel Capital BV de holding van Mischa Nagel. De 

samenwerking wordt onder dezelfde criteria voortgezet. 

 

Verder treft u een nieuwe passage aan over zelf testen. 

 

 

 

 

 

Diagnostiek 

Een onychomycose kan niet met het blote oog worden vastgesteld. Cijfers van de 

universiteit van Nijmegen, St. Radboud geven aan dat slechts bij 53% van de 

ingestuurde nagelafnames een onychomycose kan worden vastgesteld. In het 

laboratorium voor medische microbiologie van deze universiteit wordt de 

aanwezigheid van schimmels vastgesteld door middel van een PCR diagnostiek. Het 

kan soms lastig zijn om de diagnose op basis van klinische verschijnselen te stellen. 

Verschillende 

andere aandoeningen kunnen gepaard gaan met nagelafwijkingen die klinisch als 

een onychomycose kunnen imponeren, zoals nagelpsoriasis, eczeem, traumatische 

onychodystrofieën en lichen planus. 

 

Behandeling 

Schimmelinfecties van de huis en/of nagels genezen uiterst zelden spontaan. 

Behandeling bestaat uit drie delen. In de eerste plaats moeten predisponerende 

factoren voor de betreffende infectie geëlimineerd worden. Op de tweede plaats 

komt de keuze van het antischimmelmiddel of antimycoticum. Dit moet werkzaam 

zijn tegen de schimmelsoort(en) die het letsel veroorzaken en het moet de 

schimmelcellen in de huid of onder de nagelplaat kunnen bereiken. En in de derde, 

Lees het gehele protocol door voordat u aan een zorgtraject begint! 
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maar zeker niet de laatste of minste plaats, moeten de bronnen van herinfectie 

meebehandeld worden. Doen we dit niet dan komt de infectie na genezing zonder 

meer terug en moeten we opnieuw beginnen. Sporen kunnen nu eenmaal jarenlang 

overleven onder slechte omstandigheden.   

 

 

In de overweging welke behandeling geschikt is voor een patiënt dienen 

verschillende factoren een rol te spelen. De ernst van de mycose, het aantal en 

locatie (hand of voet) van aangedane nagels, de (veronderstelde) verwekker, 

comorbiditeit, medicatiegebruik en kosten. Er kan gekozen worden 

voor verschillende typen behandeling of een combinatie daarvan.  Het is verder van 

belang dat de voetzorgverlener aangeeft aan de huisarts of specialist voor welk 

zorgtraject gekozen wordt.  
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Lokale behandelmogelijkheden 

 

Mechanisch 

Knippen, fraisen, curettage en debridement. Als aanvulling op topicale of orale 

behandeling speelt dit een belangrijke rol. Het doel is om de nagel dun te maken en 

de schimmellading te verminderen, waardoor lokale maar ook orale therapie beter 

penetreert in de aangedane nagel.  

Partiële (of eventueel totale) nagelextractie. Nagelextractie is erop gericht om de 

aangedane nagel in zijn geheel te verwijderen. Totale nagelextractie waarbij de 

volledige nagelplaat wordt verwijderd, gaat echter gepaard met risico op unguis 

incarnatus. In zijn presentatie op het Voetcongres 2010 gaf professor Eckhardt 

Haneke (één van de weinige nagelchirurgen in de wereld) aan dat extractie de 

laatste optie dient te zijn en dat deze nauwelijks meer hoeft te worden toegepast. 

 

Ten slotte zijn er persoonsgebonden risicofactoren, zoals leeftijd en geslacht (bij 

ouderen en bij mannen komen meer onychomycosen voor), slechte voethygiëne, 

genetische factoren, positieve familieanamnese en roken.  

 

In dit protocol wordt er vanuit gegaan dat u een monster van de aangedane huid of 

nagel gaat insturen voor onderzoek. Het is aan te raden voor het insturen van een 

monster belangrijke informatie bijeen te brengen. U kunt dit doen aan de hand van 

een aantal waarnemingen: 

 

• de lokalisatie van de huidafwijkingen; 

• de aard (jeuk of pijn) van de klachten; 

• de mate van hinder, de duur en het beloop van de klachten; 

• huid-, haar of nagelafwijkingen elders op het lichaam; 

• contact met (huis)dieren met huidafwijkingen; 

• eerdere episoden, beloop en eventuele behandeling/eventueel zelf 

toegepaste behandelingen. 

 

Is uw cliënt onder behandeling voor de volgende ziektebeelden: 

• diabetes; 

• reuma; 

• kanker; 
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• hiv; 

• andere chronische ziekte. 

 

In deze gevallen is het raadzaam, voordat u aan een CARE traject begint, dit af te 

stemmen met de behandelend huisarts/specialist 

 

Maak hierna een inschatting van de mogelijkheden waarvan u denkt dat er aan de 

hand zou kunnen zijn (differentiaal diagnose). Dit kan van groot belang zijn voor 

eventueel overleg met de huisarts. Vervolgens stuurt u het afgenomen materiaal in 

voor onderzoek. 
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Toestemming van de huisarts 

Voor het insturen van een stukje nagel of huid van de voet waarvan u vermoedt dat 

deze geïnfecteerd is door een schimmel, moet toestemming van de huisarts worden 

verkregen. U hoeft slechts eenmaal toestemming te vragen aan een huisarts voor al 

zijn/haar patiënten. De toestemming mag mondeling worden gegeven. U kruist op 

het aanvraagformulier het vakje “toestemming van de huisarts” aan en vult de 

gegevens van de huisarts in. Als de huisarts lid is van een groepspraktijk of werkt in 

een gezondheidscentrum dan is het van belang dat u de gegevens van de huisarts 

die toestemming gegeven heeft invult. Fout ingevulde formulieren worden met het 

afgenomen monster retour gestuurd. 

De kosten van het onderzoek liggen rond de 38 euro (afhankelijk van de afspraken 

die de verzekeraar van de patiënt gemaakt heeft voor deze diagnostiek). De kosten 

voor de diagnostiek worden verrekend met het eigen risico. Als u van een client een 

stukje huid en een stukje nagel instuurt zijn dat twee verschillende onderzoeken en 

wordt de diagnostiek ook twee maal in rekening gebracht 

 

GEEN toestemming van de huisarts 

Er zijn reden waarom de cliënt niet wil dat de huisarts om toestemming gevraagd 

wordt. Per 1 april 2016 is het mogelijk om dan toch een stukje nagel of huid van de 

voet voor diagnose in te sturen. De procedure is dan als volgt: U vraagt een 

enveloppe met afnamemateriaal aan via het postbusnummer van het laboratorium 

voor medische microbiologie per mail zoals u gewend bent. U krijgt  het afname 

materiaal toegestuurd. U laat het vakje “toestemming van de huisarts” op het 

aanvraagformulier open en vult ook geen gegevens van de huisarts in. U gaat dan 

akkoord dat u een factuur voor de diagnostiek op uw naam vanuit Bikkel Capital BV 

krijgt. Het laboratorium kan u niet zelf rechtstreeks factureren. U berekent alle kosten 

zelf door aan uw klant. De kosten zijn als volgt opgebouwd: 

 

€ 30,39 Laboratoriumverrichting 

€   5,87 Ordertarief verwerking laboratorium 

€ 12,50 Administratiekosten 

€  10,23 21% BTW  over € 48,76 

€ 58,99 Totaal te betalen 

 

U ontvangt de uitslag van de diagnostiek rechtstreeks vanuit het laboratorium 
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U ontvangt de factuur voor de diagnostiek vanuit Bikkel Capital BV 

 

Deze komen niet tegelijkertijd. 

 

Het onderzoek 

In Nijmegen is per 1 september 2011 een nieuwe, snelle en gevoelige test 

ontwikkeld voor de schimmeldiagnostiek ten behoeve van de pedicures. Dit is een 

moleculaire test (PCR) waarin op DNA niveau gekeken wordt of de nagel of huid 

positief is voor dermatofieten. Tot nu toe is gevonden dat van alle positieve 

resultaten 85% dermatofieten zijn (verschil dermatofieten en non dermatofieten zie 

uitleg onderin dit document). Daarom is er een specifieke test ontwikkeld voor de 

dermatofieten.  

 

 

 

Wat zijn de voordelen van deze test: 

• gevoeligere test, er worden +/- 10% meer positieve resultaten gevonden!; 

• snelle methode: volledige uitslag binnen tien dagen bekend in plaats van drie 

tot vier weken;  

• de prijs blijft hetzelfde: €38,-; 

• de afname van het materiaal blijft hetzelfde. 

 

Rapportage van de uitslagen: er komt nog maar één definitief rapport via de mail (tot 

nu toe kreeg u twee uitslagen). 

 

De volgende uitslagen kunnen dan voorkomen: 

 

• PCR : dermatofieten positief met onderaan het rapport het advies: 

Volg de aanwijzingen die worden gegeven in de zorgprotocollen op 

www.demedischevoet.nl  voor het inzetten van een zorgtraject. Koppel de uitslag 

van dit onderzoek, met toestemming van uw cliënt, terug naar de huisarts. Voor 

overig advies kunt u contact opnemen met Bikkel Capital (020-6705000). 

 

• Van alle negatieve PCR uitslagen wordt daarna een Blancophor preparaat 

(controle via de microscopie) ingezet. De volgende uitslagen kunnen dan 

voorkomen: 
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PCR: geen dermatofieten aangetoond 

Blancophor: negatief 

Toelichting: geen schimmels aangetoond 

 

PCR: geen dermatofieten aangetoond 

Blancophor: positief 

Toelichting: schimmel, anders dan dermatofiet, aangetoond 

 

Met onderaan het rapport het advies: 

Volg de aanwijzingen die worden gegeven in de zorgprotocollen op 

www.demedischevoet.nl  voor het inzetten van een zorgtraject.Koppel de 

uitslag van dit onderzoek, met toestemming van uw cliënt, terug naar de 

huisarts.Voor overig advies kunt u contact opnemen met Bikkel Capital (020-

6705000). 

 

 

 

Er komt geen verdere determinatie meer, omdat dit klinisch niets toevoegt! 

Conclusie: Als of de dermatofieten PCR of het Blancophor preparaat positief is, 

wordt altijd een zorgtraject gestart. 

 

 

Uw conclusie 

 

De uitslag van het onderzoek is ‘fungus negatief’. 

 

In het ingezonden stukje nagel werd dus geen schimmel gevonden.  

De aantasting van de nagelpla(a)t(en) is dus niet het gevolg van een 

schimmelinfectie. De oorzaak kan velerlei zijn (denk aan psoriasis, eczeem, lichen 

ruber planus en dergelijke), er treedt soms tijdelijk verbetering op. Het is aan te raden 

het eindrapport van het onderzoek en uw rapportage van uw waarnemingen in te 

sturen naar de huisarts en deze te vragen een diagnose te stellen. Vraag de huisarts 

om de informatie terug te koppelen. Stel ook de vraag welke rol de huisarts voor u 

weggelegd ziet in het vervolgtraject. 
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De uitslag is ‘fungus positief’. 

Er is schimmel aangetroffen in het ingezonden stukje nagel. Er is sprake van een 

onychomycose, een schimmelinfectie van de nagelplaat of van de huid. Nu de 

diagnostiek wordt gedaan door het laboratorium voor medische microbiologie van het 

UMC St Radboud te Nijmegen, volgt er bij een positieve uitslag ook een identificatie 

of de nagel of huid is aangedaan door een dermatofiet of een non-dermatofiet. 

 

Als uw klant bereid is gedurende langere tijd de aangetaste nagels te behandelen, 

dan kunt u afhankelijk van de wensen en individuele bijzonderheden van uw klant 

een CARE of een CURE advies geven. 

 

Zowel bij CARE als bij CURE is het belangrijk: 

1. uw klant tijdens deze behandeling te blijven motiveren en enthousiasmeren. 

Hierbij kan het bijgevoegde formulier, waarop u de verbetering aan kunt 

tekenen van dienst zijn; 

2. te adviseren om ALLE schoenen en sloffen mee te behandelen; 

3. mogelijke preventieve maatregelen bespreken. Dit alles om te zorgen dat de 

schimmelinfectie na genezing snel terug zou komen.  
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CARE  

De behandeling volgens het CARE protocol is erop gericht het milieu, in en om de 

nagelplaat, zo te veranderen dat schimmelgroei geremd wordt. Hiervoor worden 

producten gebruikt die lokaal op de nagel aan te brengen zijn.  

Afhankelijk van de snelheid waarmee de nagels groeien, zal dit in een aantal 

gevallen resulteren in een nagelplaat die weer gezond gaat uitgroeien. Regelmatig 

de aangetaste nagels zo dun mogelijk freezen is natuurlijk een ‘must’. Dit bevordert 

de groei van de nagelplaat. 
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Producten die u kunt adviseren zijn: 

• Canesten (alleen voor huidschimmels. Geneesmiddel met AV status) 

• Lamisil Once (alleen voor huidschimmels. Geneesmiddel AV* status 

aangevraagd) 

• Naloc (Medical Device* klasse 2) 

• FunghiClear (Medical Device* klasse 1) 

• Mycosan (Medical Device* klasse 1) 

• Mesitran soft (Medical Device* klasse 1) 

• MediHoney (Medical Device* klasse 2) 

 

In dit CARE protocol zijn alleen producten opgenomen die of de status van een 

geneesmiddel hebben of geclassificeerd zijn als Medical Device klasse 1 of klasse 2. 

Deze producten voldoen aan de gestelde veiligheidsnormeringen en hebben een 

onderbouwing voor de gevoerde claims.  

 

*AV status betekent dat dit geneesmiddel ook in de voetzorgverlenerspraktijk mag 

worden verkocht. 

* Medical Devices mogen vrij in de voetzorgverlenerspraktijk worden verkocht.  

 

Combinaties 

Dit CARE-traject kan veilig worden toegepast naast een reguliere behandeling. 

 

De rol van de pedicure 

Bij een succesvol CARE-traject hoort een regelmatig bezoek aan de pedicure om de 

aangedane nagel of huid optimaal te laten verzorgen en te laten beoordelen of  het 

CARE- traject dat ingezet is daadwerkelijk effect sorteert. 

 

Producten 

Canesten 

Canesten is een geneesmiddel dat sinds 1 januari 2012 een AV status heeft 

verkregen en mag sindsdien vrij verkocht worden door de voetzorgverlener. 

Canesten bevat de werkstof Clotrimazol en blokkeert de enzymen die nodig zijn om 

de schimmelwand op te bouwen. Canesten heeft tevens een antibacteriële werking. 

Canesten is van Bayer.  
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Lamisil Once 

Lamisil Once is een geneesmiddel. Vraag de gecertificeerde informatie over Lamisil 

Once voor gebruik in uw praktijk. Voor consumenten is er ook specifieke informatie 

beschikbaar. Deze zijn verkrijgbaar bij MSK te Velddriel. Lamisil heeft ook een 

effectieve spray op de markt gebracht die gebruikt kan worden om schoenen te 

desinfecteren. 

 

Naloc™ 

Naloc is een geregistreerd medical device voor de behandeling van onychomycose. 

Naloc is sinds 2012 op de Nederlandse markt verkrijgbaar. Naloc verbetert zowel de 

structuur als de vochtbalans van de nagel. De natuurlijke staat van de nagel wordt 

hersteld waardoor schimmelgroei niet meer mogelijk is. De werking van Naloc is in 

klinisch onderzoek vastgesteld.  

 

FunghiClear 

’S ochtends bij het opstaan en ’s avonds bij het naar bed gaan de aangedane plek 

1x sprayen. Houdt de spraykop op circa twee centimeter van de aangedane plek. Bij 

preventie: na het gebruik van openbare wasgelegenheid de voeten sprayen, 

voornamelijk tussen de tenen. Het reinigen van de schoenen is essentieel. Spray de 

schoen in door 1x op de spraypomp te drukken en te richten in de neus van de 

schoen. Herhaal deze handeling 5x gedurende vijf dagen. Het verdient aanbeveling 

ook die schoenen aan de binnenkant te reinigen die langere tijd niet gedragen zijn. In 

2015 is er een evaluatie gepubliceerd waarin de resultaten bekend gemaakt werden 

van de effectiviteit van FunghiClear bij 31 personen met een schimmelinfectie aan de 

huid of nagel van de voet. De conclusie was dat FunghiClear aan te merken is als 

een effectief schimmelwerend product met een hoge waardering door zowel de 

voetzorgverlener als de gebruiker. In 2015 is FunghiClear door de voetzorgverleners 

gekozen tot het best werkende product. 

 

Mycosan-XL 

Mycosan-XL is behandeling voor onychomycosis en is klinisch getest. Verder is het 

product getest op schimmels zoals: Trichophyton Rubrum, Trichophyton 

Mentagrophytus en Epidermophyton Floccosum. Uit de klinische test is gebleken dat 

in 72% van de gevallen na vier weken geen schimmels meer waarneembaar waren. 

Bij de overige 28% waren de schimmels met 84% afgenomen. MYCOSAN-XL bevat 
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een speciaal ingrediënt dat ervoor zorgt dat het serum beter doordringt in de nagel. 

Bovendien is het eenvoudig in gebruik door de handige tube met kwast. MYCOSAN-

XL is ook geschikt voor diabetici en kinderen en is geregistreerd als medisch 

hulpmiddel. 

 

Honingproducten (Mesitran, MediHoney) 

Er zijn verschillende honing bevattende producten op de markt die zeer goed 

gebruikt kunnen worden bij de verzorging van mensen met een schimmelinfectie van 

de huid. Deze producten hebben geen effect op de schimmelinfecties van de nagel. 

Honing heeft een sterk antimicrobiële werking door de suikerconcentratie, maar ook 

door de aanwezigheid van het enzym glucoseoxydase. Dit enzym wordt in een 

vochtig milieu omgezet in waterstofperoxide en in dat milieu kunnen schimmels niet 

leven. Het verdient de aanbeveling een honingproduct bij een onychomycose te 

gebruiken om de nagelriemen te verzorgen en daarmee een secundaire bacteriële 

infectie te voorkomen.   

 

Andere CARE mogelijkheden  

Er zijn ongetwijfeld meer effectieve care combinaties mogelijk. Wij stellen ons open 

om hierover zoveel mogelijk informatie naar buiten te brengen. Indien u andere casu 

succesvol hebt behandeld met andere methoden vernemen wij dat graag van u. 

Producenten die producten aanmelden en claimen dat hun product een schimmel 

remmende werking heeft, dienen er rekening mee te houden dat deze claim 

onderbouwd dient te worden door de meetgegevens van een extern laboratorium. 

Afhankelijk van deze resultaten nemen wij producten op in een CARE protocol. 

 

Telefoonnummers  

MSK   Lamisil Once/Canesten Tel: 088-0067600 

Podiamed  FunghiClear   Tel: 010-4612002 

Meda Pharma  Naloc     Tel: 020-751 65 00  

SpringMedical MediHoney   Tel: 055-3560544 

Medeco  Mesitran   Tel: 0186-634400 
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CURE 

De behandeling volgens het CURE protocol is er op gericht om de schimmel van alle 

zijden aan te pakken en te vernietigen. Door het slikken van een 

antischimmelmiddel, (uiteraard op voorschrift van een arts) en door een lokale 

behandeling van de aangetaste nagel(s).  Alles wat onder CARE beschreven staat 

kan en mag (schoenen meebehandelen MOET) tegelijkertijd worden toegepast.  

Door een lokale met een orale behandeling te combineren is de kans op volledige 

genezing groter dan met een oraal middel alleen.  

 

Orale antischimmelmiddelen die door een arts voorgeschreven kunnen worden zijn 

o.a.: 

• Itraconazol  

• Fluconazol 

• Ergonazol 

• Terbinafine 

 

Er zijn meer mogelijkheden, maar dit zijn de geneesmiddelen die het meeste worden 

voorgeschreven. 

 

Preventieve maatregelen om herinfectie te voorkomen  

Om na genezing te voorkomen dat de aantasting snel terugkomt en alle moeite voor 

niets is geweest, is het belangrijk een aantal preventieve maatregelen te adviseren. 

Het gaat om twee verschillende zaken. 

 

1. Gericht op het optimaliseren van de normale weerstand van de huid en de 

nagelplaat.  

a. Voeten droog houden. 

b. Zeepgebruik beperken. 

c. Goed ventilerende schoenen dragen.  

2. Gericht op het vernietigen van de schimmelsporen bevattende huid- en 

nagelschilfertjes in de naden van de schoenen. Daarbij dient bedacht te 

worden, dat de schimmelsporen de rustvorm van de schimmel zijn.  

De schoenen regelmatig behandelen met een fungicide (schimmeldodend) 

middel dient dus geadviseerd te worden.  
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Formulier 

Formulier voor het vastleggen van de resultaten van een behandeling van 

schimmelnagel(s). 

 

Naam klant: 

 

Behandeling met:   

……………………………………………………………………………….…………………

………………….. 

 

• Op advies van de pedicure 

• Op recept van een (huis)arts 

 

Aanvangsdatum behandeling: ……………………. 

 

1. Aantasting nagels vastleggen. D.m.v. een digitale foto, of door dit in het 

schema te tekenen. 

Rechtervoet Linkervoet

 
2. Uitleg over de behandeling. Hoe vaak. Hoe veel. 

 

3. Uitleg over het mee behandelen van de schoenen. 

 

4. Preventieve maatregelen uitleggen. 

 

 

Na zes weken: datum: ……………………… 

 

1. Vragen hoe het gaat. 
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2. Zonodig uitleg over mee behandelen schoenen en preventieve maatregelen 

herhalen. 
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Na drie maanden: datum: ………………….. 

 

1. Na frezen digitale foto maken of onderstaand schema invullen. Met de foto of 

het schema van de startdatum vergelijken. 

Rechtervoet Linkervoet

 
 

2. Nu moet er verbetering zichtbaar zijn. Vanaf de nagelriem moet er nieuwe 

nagelplaat gevormd worden. Het aangetaste deel van de nagelplaat moet dus 

kleiner geworden zijn. 

 

3. Zonodig opnieuw uitleg over mee behandelen schoenen en preventieve 

maatregelen geven. 

 

 

Na zes maanden:  datum:………………… 

 

1. Na frezen digitale foto maken of onderstaand schema invullen. Met de foto of 

het schema van de startdatum en van maand 3 vergelijken. 

Rechtervoet Linkervoet

 
Opnieuw moet er verbetering zichtbaar zijn. Het aangetaste deel van de 

nagelplaat moet dus kleiner geworden zijn. 

 

2. Zonodig uitleg over mee behandelen schoenen en preventieve maatregelen 

geven. 
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Na negen maanden: datum:……………… 

 

1. Na frezen digitale foto maken of onderstaand schema invullen. Met de foto of 

het schema van de startdatum en van de maanden 3 en 6 vergelijken. 

Rechtervoet Linkervoet

 
Opnieuw moet er verbetering zichtbaar zijn. Het aangetaste deel van de 

nagelplaat moet dus opnieuw kleiner geworden zijn. 

 

2. Zonodig uitleg over mee behandelen schoenen en preventieve maatregelen 

geven. 

 

Na twaalf maanden: datum:………………. 

 

1. Na frezen digitale foto maken of onderstaand schema invullen. Met de foto of 

het schema van de startdatum en de maanden 3, 6 en 9 vergelijken. 

Rechtervoet Linkervoet

 
Nu zou er weer een volledig normale nagelplaat te zien moeten zijn.  Is dit 

nog niet het geval, dan doorgaan met de lokale behandeling, totdat die er wel 

is. 
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Valkuilen! 

 

Diagnostiek 

a. Een schimmelinfectie kan niet met het blote oog (diagnose a vue) worden 

waargenomen. Het is van groot belang bij een verdenking op een 

schimmelinfectie altijd een diagnostiek te laten uitvoeren. Hiervoor is 

toestemming van de huisarts noodzakelijk. 

b. Onlangs bleek dat voetzorgverleners zelf leren om KOH preparaten te 

maken en daaruit af te leiden of het stukje nagel of huid schimmels bevat. 

Als hobby is dat leuk om te zien maar voetzorgverleners, zelf de 

podotherapeut niet, mogen hier enige conclusies aan verbinden en over de 

waarneming communiceren met de cliënt. Op het moment dat u dit wel 

doet heeft een diagnose gesteld en dat is bij wet een aan de arts 

voorbehouden handeling. Overtreding hiervan valt niet onder het 

civielrecht maar onder het strafrecht. Houdt u dus rekening met ernstige 

consequenties als u zich op dit pad begeeft. 

c. De vaststelling van de aanwezigheid van schimmels middels een KOH 

preparaat en de microscoop heeft nog een 2e valkuil. Als de schimmel 

alleen in sporen aanwezig is en geen hyfen (draden) maakt en dat komt 

voor, dan zie je in een KOH preparaat niet. Het oordeel zou dan kunnen 

zijn dat er geen schimmel is aangetoond en de uitslag dus negatief is. Het 

is een vals negatieve uitslag omdat er wel degelijk schimmel aanwezig is 

maar niet in een vorm die in de KOH waargenomen kan worden. 

d. De derde valkuil is dat als het KOH preparaat niet minimaal 30 minuten 

staat er  ook een vals negatief beeld kan ontstaan. Om valse uitkomsten te 

voorkomen worden er in laboratoria altijd 2e stappen aan het proces 

toegevoegd namelijk een kweek. Dit kan in de voetzorgverlenerspraktijk 

niet en het is voor een geloofwaardige uitkomst wel essentieel. Kortom het 

maken van een KOH preparaat heeft in de voetzorgverlenerspraktijk 

GEEN enkele functie. Diagnostiek in welke vorm dan ook zal altijd moeten 
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plaatsvinden in overleg met de huisarts en op zich is hier niets verkeerd 

aan. Het is niet altijd een makkelijke weg en dat brengt me op het 

volgende punt. 
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Zelf-testen: 

Er zijn op zelf testen op de markt om te meten of er een schimmel in de nagel 

aanwezig is. Deze testen hebben een CE kenmerk maar geven duidelijk aan dat ze 

alleen de aanwezigheid van Dermatofieten aangeven. De aanwezigheid van Non-

Dermatofieten wordt niet gemeten. Deze zelf testen zijn niet betrouwbaar want 15% 

van alle schimmelinfecties aan de nagel wordt veroorzaakt door non-dermatofieten. 

Daarbij komt dat de patiënt de test zelf moet uitvoeren want een voetzorgverlener 

maag geen diagnose stellen. 

 

Communicatie met de huisarts. 

a. Communicatie met de huisarts of specialist is zeker in het geval van 

kwetsbare mensen of ernstig zieke mensen essentieel als het om een 

dermatomycose of onychomycose gaat. Een schimmelinfectie komt bij 

mensen met ernstige immuunafwijkingen, bijvoorbeeld cliënten die onder 

behandeling zijn voor kanker, vaker voor. Omdat niet iedere 

voetzorgverlener de achtergronden van een cliënt goed in kaart heeft, is 

communicatie met de aanpalende zorg noodzakelijk om er voor te zorgen 

dat de cliënt de meest optimale en veilige zorg krijgt. Voor communicatie 

met de andere zorgverleners is wel toestemming nodig. (*Op verzoek stelt 

de Medische Voet een voorbeeld formulier ter beschikking). Het is van 

belang dat naast de diagnostiek er een zorgtraject wordt voorgesteld en 

besproken. Juist bij  bijvoorbeeld ouderen worden vaak geen orale 

antimycotica meer voorgeschreven omdat de klachten niet in verhouding 

staan tot eventuele bijwerkingen. Een goed zorgtraject kan ook als doel 

hebben bijvoorbeeld een onychomycose beheersbaar te houden en zich 

niet verder te kunnen ontwikkelen tot een risicovoet. Dat risico zit er bij 

ouderen  wel degelijk in en daar is een taak voor de voetzorgverlener 

weggelegd. 
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Duur van het zorgtraject 

Er zijn ons een groot aantal casuïstieken bekend waarbij cliënten wordt 

opgedragen soms wel tot een jaar twee maal per dag een product aan te 

brengen en er is geen enkele resultaat.  De cliënt is gedemotiveerd en het 

probleem is niet opgelost.  Als er een diagnose ligt dat de problemen aan de 

nagel of de huid van de voet door een schimmel worden veroorzaakt zorg dan 

is om vast te stellen of er verbetering optreedt een camera de uitkomst. U 

maakt een foto voor behandeling en na behandeling onder dezelfde hoek en 

belichting en doet hetzelfde als de cliënt terugkomt. Als het beeld materiaal 

met elkaar vergelijkt kunt u verandering vaststellen en daarmee kijken of er 

ook daadwerkelijk verbetering is opgetreden na uw interventie. Ziet u geen 

enkele verandering na 6 weken dan is het mogelijk beter dat u cliënt overzet 

naar een ander schimmelremmend product. U start het traject dan opnieuw 

wederom voor 6 weken. Is er daarna nog geen enkele verbetering dan zult u 

toch met de arts moeten overleggen of medicatie niet de uitweg is. Uw 

zorgtaken ondersteunen ook de orale medisch behandeling en zullen zelfs 

leiden tot een beter resultaat. Laat iemand niet een jaar lang hetzelfde doen. 

Dat is zinloos. 

 

 

Lichttherapie 

Er zijn verschillende lichttherapieën op de markt en niet van elk is de 

effectiviteit middels onderzoek vastgesteld. 

a. De PACT Therapie.  De PACT therapie kent een goede onderbouwing en 

mag in Nederland door de voetzorgverlener worden gebruikt. In België 

NIET. Het is ook geen ei van columbus en werk niet bij iedereen. Het is 

natuurlijk wel essentieel om van te voren vast te stellen (middels 

diagnostiek) of er een onychomycose aanwezig is voordat een dergelijk 

traject wordt ingezet. 

b. De Lasertherapie.  Hiervan zijn verschillende aanbieders in Nederland 

actief. In geen enkel wetenschappelijk onderzoek is de effectiviteit van de 

laser voor onychomycose vastgesteld. De behandeling die tot een jaar 

geleden werd aangeprezen was dat de aangedane nagels slechts 

éénmaal behandeld zouden moeten worden en 95% garantie op genezing.  
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Inmiddels is er veel veranderd en moet er vaker worden behandeld en 

moeten de nagelwallen en riemen worden nabehandeld met een 

schimmelremmend product.  
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Laat u zich goed informeren voordat u een laser aanschaft. Bovendien zijn 

er wettelijke maatregelen op komst die het gebruik van de laser aan 

banden leggen. De tijdswinst die door het gebruik van de laser was  

voorspeld om een onychomycose infectie te helen is inmiddels geheel 

verdampt. Ook bij het gebruik van deze apparatuur moet van te voren wel 

zijn vastgesteld of schimmel daadwerkelijk de oorzaak is van de 

aangedane nagel anders is het laseren helemaal zinloos. 

 

 

 

Geneesmiddelen 

a. Veel voetzorgverleners ( hoe zeer mij dat ook aan het hart gaat) zijn niet 

erkende zorgverleners! Dat betekent dat u geen geneesmiddelen mag 

voorschrijven, laat staan iemand adviseren in de drogist een geneesmiddel 

te kopen en dit te laten aanbrengen op de plek waar een schimmel actief 

zou zijn terwijl dit geneesmiddel voor totaal iets anders is geregistreerd. 

Artsen moeten daar al een hele verantwoording voor afleggen maar 

voetzorgverleners begeven zich buiten de wet en dat valt in dit geval weer 

onder het strafrecht. Ik doel hiermee op de hype die twee jaar geleden 

ontstond om VICKS Vaporub op onychomycose te laten aanbrengen. Er 

zijn nog steeds voetzorgverleners die zich hier aan wagen.  

 

 

b. Lamisil once mag niet door voetzorgverleners worden ingekocht en 

verkocht. Lamisil Once heeft geen AV status en mag alleen in de drogist 

en/of apotheek worden verkocht. Het in voorraad hebben en verkopen van 

Lamisil Once is een strafbaar feit. U handelt dan met een geneesmiddel en 

begeeft zich buiten de wet. Lamisil creme heeft een AV status en dat mag 

u wel inkopen en verkopen. Datzelfde geldt voor Canasten creme die ook 

een AV status heeft. 
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Dermatofieten/Non Dermatofieten 

 

Schimmels kun je op diverse manieren indelen.  

Dermatofieten/Non-Dermatofieten 

 

Dermatofieten blijven na infectie altijd in de epidermis. Zij voeden zich met 

keratine. Zij kunnen ook de dermis niet invaderen omdat het serum stoffen 

bevat waar dermotyten niet tegen kunnen. 

 

Non-Dermatofieten kunnen de dermis wel infecteren en een systemische 

infectie veroorzaken. Dit gebeurt alleen bij mensen die ernstig ziek zijn en 

bijna geen weerstand meer hebben. ( Bijvoorbeeld: laatste stadium kanker, 

Aids maar ook direct na een stamceltransplantatie). Bij enige mate van 

weerstand overleeft deze schimmel wederom alleen in de epidermis. 

 

85% van de schimmelinfecties van de nagel van de huid worden door 

dermatofieten veroorzaakt. 
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