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? Uitgangsvragen
4 Wat moet er aan de behandeling toegevoegd worden indien er sprake is van een persoon

met DM?

4 Wat is de beste materiaalkeuze bij het snijden en/of frezen van callus, ragaden en/of clavi

bij personen met diabetes mellitus?

4 Wat is het effect van paraffine en vaseline op de huidconditie (soepelheid, hydratatie,

biofilm) van een voet van een persoon met diabetes mellitus?

4 Wat is de meerwaarde van laser en PACT ten opzichte van gouden standaard (antimyco-

tica) bij onychomycose op genezing bij personen met diabetes mellitus?

4 Wat is het risico op huidbeschadiging bij het gebruik van salicylzalf of ureum 20-40% op

voeten van personen met diabetes mellitus?

Aan het eind van dit hoofdstuk staat aanvullend een korte aanvullende notitie over interactie
tussen miconazol en acenocoumarol en een notitie over de toepassing van waterstofperoxide bij
personen met DM. Voor deze onderwerpen zijn geen uitgangsvragen geformuleerd, maar ge-
durende het ontwikkelen van de herziene versie was er de behoefte om hier toch aandacht aan te
besteden.

4.1 Inleiding

De voetbehandeling van een persoon met DM verschilt op een aantal punten met de behande-
ling van een persoon zonder DM. Aangezien een persoon met DM vaak een verminderd gevoel
heeft in de voeten, is voortdurende alertheid van de medisch pedicure noodzakelijk. Bij iedere
behandeling dienen de voeten zorgvuldig te worden beoordeeld (zie hoofdstuk ).

De instrumenten enmaterialenset dieworden gebruikt tijdens de behandeling, dienen te zijn
afgestemd op het werken met personen met DM. Indien de medisch pedicure onverhoopt een
wond maakt tijdens de behandeling, dan past zij de juiste wondverzorging toe volgens de Code
van het Voetverzorgingsbedrijf, hierbij gebruikmakend van huidvriendelijke materialen. Een
goede voorlichting en nazorg zijn hier van essentieel belang (zie hoofdstuk ).

Indien er sprake is van belastende risico’s, mag de voetbehandeling alleen plaatsvinden na
verzoek tot behandeling van de verwijzend arts. Dergelijke belastende risico’s kunnen zijn:
4 verlies protectieve sensibiliteit;
4 perifeer arterieel vaatlijden;
4 een ulcus;
4 necrotisch weefsel;
4 ontstekingsverschijnselen;
4 grote kloven;
4 paronychia;
4 een unguis incarnatus;
4 een recent ontstaan subunguïnaal hematoom.

4.2 Desinfectie

Voordat men aan de behandeling begint, dient de huid te worden gedesinfecteerd. Er is geen
expliciete literatuur gevonden over het gebruik en de werking van alcohol -% bij personen
met DM.
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Conclusie

Niveau 4 Er is geen literatuur gevonden over de werking van alcohol 70-80% als desinfectans bij
personen met DM.

Overige overwegingen
Onderzoek naar de toepassing van alcohol -%bij andere voetproblemen ontbreekt. Bekend
is dat alcohol -% een schimmeldodende, bacteriedodende en virusdodende werking heeft.

> Aanbeveling
De Code van het Voetverzorgingsbedrijf geeft advies over de te gebruiken middelen
voor desinfectie van de intacte huid.

4.3 Behandeling van nagelaandoeningen

Een persoon met DM kan met verschillende nagelaandoeningen geconfronteerd worden. Door
perifeer arterieel vaatlijden of verlies protectieve sensibiliteit kunnen de nagels geel en brokkelig
worden. In veel gevallen is er sprake van onychomycose (zie verder). Ook door deformiteiten
van de voeten kunnen nagelproblemen ontstaan.

De behandeling van de ontstane nagelproblemen kunnen door de medisch pedicure op
dezelfde wijze worden behandeld als bij een persoon zonder DM (met uitzondering van nagel-
problemen die een contra-indicatie zijn). Preventie en nazorg verdienen extra aandacht.

Conclusie

Niveau 4 Er is geen literatuur gevonden gericht op de medisch pedicurewaarin de behandeling van
nagelproblemen bij een persoon met DM wordt beschreven.

> Aanbeveling
De meeste nagelaandoeningen bij een voet van een persoon met DM kunnen door de
medisch pedicure worden behandeld. Indien er sprake is van belastende risico’s mag
de behandeling alleen plaatsvinden na verzoek tot behandeling van de verwijzend
arts.

4.4 Onychomycose

Wetenschappelijke onderbouwing

Robbins () heeft een onderzoek uitgevoerd naar het effect van de behandelingen bij per-
sonen met onychomycose. De auteur heeft hierbij gebruikgemaakt van  verschillende onder-
zoeken of artikelen. Onychomycose komt vaak voor bij personen met DM. Er bestaan tegen-
strijdige onderzoeken of personen met DM vatbaarder zijn voor onychomycose. Personen met
DM kunnen verschillende medische aandoeningen hebben, zoals obesitas, neuropathie en reti-
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nopathie, die identificatie van onychomycose verhinderen. Daardoor kan de aanwezigheid en
voortgang van een schimmelinfectie aan de teennagel voor de persoon met DM niet zichtbaar
zijn. Vaatlijden, een slechte wondgenezing en een risicovolle toestand van het immuunsysteem,
verhogen samengaand met de diabetische voet het risico van secundaire infecties bij personen
met DM die onychomycose hebben.

Deze factoren dragen bij aan een verhoogde kans op ziekte en verminderde kwaliteit van
leven bij deze patiënten en onderstrepen de noodzaak tot een effectieve antischimmelbehande-
ling.

Orale fungicide middelen worden over het algemeen goed verdragen. Er zijn echter belang-
rijke ongunstige voorvallen gerapporteerd, onafhankelijk van of in wisselwerkingmet een aantal
belangrijke medicijnen.

De beschikbaarheid van een lokaal middel geeft een behandelaar een extra en effectieve
behandeloptie die goed verdragen wordt. Om het effect van het lokale middel of de orale be-
handeling te verhogen, dient men de nagel te behandelen door losse delen weg te halen in
combinatie met een van deze twee opties. Infecties kunnen namelijk ook ontstaan doordat de
huid wordt beschadigd door de scherpe en brokkelige harde nagels die kenmerkend zijn voor
onychomycose. De juiste behandelkeuze en het zorgvuldig observeren van schimmelnagelinfec-
ties kan veelbetekenend zijn in de preventie van ontstaan van ziekten bij personen met DM.

Conclusie

Niveau 4 Bij personen met DM is het van belang de voeten en nagels blijvend te inspecteren op de
aanwezigheid van een schimmelinfectie. Het is belangrijk om onychomycose te behan-
delen om secundaire infecties te voorkomen. Het reduceren van scherpe, dikke nagels en
verwijderen van stukjes gebroken dystrofische nagelplaat is belangrijk als aanvulling op
orale of lokale therapie. (Robbins, 2003)

Overige overwegingen
Omdat zelfinspectie van de voeten door bijvoorbeeld obesitas en/of retinopathie vaak niet gaat of
moeilijk is, ligt er een belangrijke taak voor de medisch pedicure om de voeten goed na te kijken
op aanwezigheid van een aanwezige schimmelinfectie. Indien de medisch pedicure het vermoe-
den heeft dat er onychomycose aanwezig is bij de persoon met DM, is het belangrijk dat de
behandelend arts hiervan op de hoogte wordt gesteld (LESA, ).

Na eventueel aanvullend onderzoek kan in overleg met de behandelend arts de diagnose
worden vastgesteld en een behandeling worden gestart. Deze behandeling kan bestaan uit het
toedienen van een oraal geneesmiddel en/of door middel van een lokaal fungicide middel.

Het is van belang dat de verdikte nagelplaat regelmatig dunner wordt gefreesd en dat de losse
nageldelen worden verwijderd. Het lokale middel kan op deze manier effectiever werken en
vermindert tevens een verhoogd risico op secundaire bacteriële infecties.

Advisering en voorlichting met betrekking tot de behandeling van onychomycose is belang-
rijk.

> Aanbevelingen
De werkgroep is van mening dat het dun frezen van de nagel en het verwijderen van
losse nageldelen de behandeling met fungicide middelen ondersteunt en kans op
beschadiging van de huid vermindert.

Voorlichting over de dagelijkse verzorging van de voeten, de sokken en schoenen
zijn een belangrijk onderdeel van het behandelplan.
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4.5 (Pseudo) unguis incarnatus

Het is van groot belang dat demedisch pedicure goed onderscheid kanmaken tussen een pseudo
unguis incarnatus en een unguis incarnatus. In overleg met de behandelend arts kan demedisch
pedicure een unguis incarnatus behandelen (zie hoofdstuk ).

Conclusie

Niveau 4 Er is geen literatuur gevonden waarin expliciet de behandeling een pseudo unguis incar-
natus door de medisch pedicure wordt beschreven.

> Aanbeveling
De werkgroep is van mening dat een pseudo unguis incarnatus door de medisch
pedicure te behandelen is (zie hoofdstuk 4).

4.6 Behandeling van callus, ragaden en clavus

Snijtechniek

Overmatige callus, ragaden en/of een clavus dienen altijd te worden verwijderd door demedisch
pedicure.

In het literatuuronderzoek zijn geen studies gevonden over hetmateriaalgebruikmet betrek-
king tot het snijden en/of frezen van callus, ragaden en/of het verwijderen van een clavus.

Omde huid zominmogelijk te beschadigen, is dewerkgroep vanmening dat het werkenmet
de nattechniek de voorkeur verdient boven het werken met de droogtechniek.

Conclusie

Niveau 4 Er is geen literatuur gevonden waarin het verwijderen van callus, ragaden en een clavus
wordt beschreven.

> Aanbevelingen
De behandeling van callus, een clavus en (dichte) ragaden is gelijk aan de behande-
ling bij personen zonder DM.

Om de huid zo min mogelijk te beschadigen, is de werkgroep van mening dat het
werken met de nattechniek de voorkeur verdient boven het werken met de droog-
techniek.

Materiaalgebruik

Wetenschappelijke onderbouwing
De search naar de uitgangsvraag ‘Wat is de beste materiaalkeuze bij het snijden en/of frezen van
callus, ragaden, en/of clavi bij personen diabetes mellitus?’ leverde één hit op (Pitei et al., )
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die mogelijk relevant leek na het lezen van de titel en abstract. De relevantie kon niet bepaald
worden omdat dit onderzoek niet full-tekst beschikbaar was.

Conclusie

Niveau 4 Er is gebrek aan bewijs waarin het effect van materiaalkeuze is beschreven voor het
snijden en/of frezen van callus, ragaden, clavi bij personen met diabetes mellitus.

Overige inzichten
De technologie op het gebied van materialen bij snijden en/of frezen van callus, ragaden of clavi
heeft zicht verder ontwikkeld sinds . Over onderzoeken naar de effecten van deze materia-
len is echter weinig bekend in de literatuur. In de praktijk van de medisch pedicure wordt
daarentegen wel gebruikgemaakt van nieuwe materialen. De werkgroep is van mening dat een
terughoudend beleid bij het gebruik van nieuwe materialen gewenst is.

> Aanbevelingen
Het advies is om terughoudend te zijn in het gebruik van een mechanisch hulpmiddel
bij het snijden van eelt bij personen met DM.

Het werken met nattechniek verdient de voorkeur boven het werken met droog-
techniek.

4.7 Behandeling van een neurovasculaire clavus

Een neurovasculaire clavus is vaak moeilijk handmatig te verwijderen. Zelfs als deze wel kan
worden verwijderd, blijft de onderliggende oorzaak bestaan. Voor tijdelijke verlichting wordt
aanbevolen om drukregulerende technieken toe te passen (zie hoofdstuk ).

Ter voorkoming van de verweking van de huid van personenmet DMwordt het gebruik van
een pakking met een hoornoplossende substantie (onder andere salicylzalf) altijd afgeraden.

Conclusie

Niveau 4 Er is geen literatuur bekend waarin de frequentie en wijze van screenen wordt beschreven.

> Aanbeveling
De werkgroep is van mening dat de persoon met DM in verband met de onder-
liggende oorzaak van een neurovasculair clavus moet worden verwezen naar de
behandelend arts.
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4.8 Behandeling van een ulcus

Wetenschappelijke onderbouwing

In haar boek Voeten en diabetes beschrijft Van Putten dat overmatige eeltvorming een uiting is
van mechanische stress. Een teveel aan eelt dient altijd te worden verwijderd, omdat eelt op
zichzelf al een oorzaak is van een verhoging van plantaire druk. Zo is onderzocht dat slechts
een kleine hoeveelheid eelt al een stijging van % aan plantaire druk geeft.

Een pre-ulcus is een dreigend ulcus. In geval van overmatige mechanische stress ontstaat
eeltvorming. Zodra het eelt sporen van een bloeduitstorting gaat vertonen, is er sprake van een
pre-ulcus. Indien op dat moment geen actie wordt ondernomen, zal zich een inwendig ulcus
ontwikkelen. Een pre-ulcus kan worden voorkomen indien overmatige eeltvorming wordt te-
gengegaan. Daarbij is het van belang om niet alleen op deskundige wijze het eelt te verwijderen,
maar ook om te kijken of de eeltvorming kan worden voorkomen.

Er is veel literatuur gevonden over de behandeling van ulcera. Deze literatuur richt zich
vooral op de behandeling van ulcera door specialisten en podotherapeuten. De behandeling
van een ulcus is medisch van aard en kent gespecialiseerde aspecten.

Personen met DM lopen het risico een ulcus te ontwikkelen. Daarom kan de medisch
pedicure in de praktijk hiermee te maken krijgen. In dit geval dient de medische pedicure de
persoon in kwestie, samen met haar schriftelijke bevindingen, direct door te verwijzen naar de
huisarts, podotherapeut of het diabetisch voetenteam (zie hoofdstuk ).

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een neuropathisch ulcus en een angiopathisch
ulcus of een mengvorm (NIV, ), zie . tabel 3.1. Naast een neuropathisch ulcus en een
angiopathisch ulcus kan er ook sprake zijn van een neuro-ischemisch ulcus (Van Putten,
). Bij deze mengvorm kunnen symptomen gecombineerd voorkomen.

Na vaststelling door een arts of een ulcus ontstaan is door verlies aan protectieve sensibiliteit,
perifeer arterieel vaatlijden of beide, wordt het ulcus geclassificeerd. Doormiddel van een classi-

. Tabel 3.1 Verschillende vormen van ulcus

neuropathisch ulcus angiopathisch ulcus neuro-ischemisch ulcus

ontstaat door zenuwbeschadi-
ging

ontstaat door vaatafwijking ontstaat door vaatafwijking

heeft witte eeltrand rondom
ulcus

heeft geen eeltrand maar wit-
geelachtig beslag

aspecten van zowel neuro-
pathisch als angiopathisch
ulcus aanwezig

rode huid huid is rood of rode ring eeltrand is meestal minder
duidelijk aanwezig

vaak plantair (meer dan 60%) op meerdere plaatsen (hallux,
toppen digiti 2 t/m 5, laterale
zijde kopje mvb 5, mediale zijde
kopje mvb 1

pijnloos (heftige) pijn

vaker infectie en/of necrose

mvb: middenvoetsbeen en hiel
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ficatiesysteem is het mogelijk om een ulcus in te delen naar klasse of rubriek. Deze classificatie
van een ulcus wordt gedaan door de behandelend arts of podotherapeut. Er zijn internationaal
verschillende classificatiesystemen voor het indelen van een ulcus. Deze classificaties zijn in te
delen in ulcusclassificaties en in preventieve classificaties.

De Wagnerclassificatie, de classificatie uit de Richtlijn Diabetische voet () en het WCS-
classificatiemodel (Woundcare Consultant Society), zijn ulcusclassificaties. Hierbij zijn de ernst
en de uitgebreidheid van het ulcus bepalend voor de klasse waarin de voet wordt ingedeeld. Bij
het WCS-classificatiemodel wordt een kleurverdeling gemaakt waarbij zwart staat voor necro-
tisch weefsel, geel voor een gele laag met veel wondvocht en rood voor regeneratiefase. De werk-
groep is op basis van nieuwe inzichten uit de praktijk van mening dat ook de recentere Texas-
classificatie gebruikt kan worden als classificatiemiddel. De classificatie uit de Richtlijn Diabe-
tische voet () is een meer beschrijvende classificatie.

Als de medisch pedicure tijdens een voetbehandeling een ulcus signaleert, dan dient de
persoonmetDM, na het afdekken van het ulcus, direct teworden doorverwezen naar de huisarts,
de podotherapeut of het specialistisch voetenteam.

Conclusie

Niveau 4 Er is geen literatuur gevonden die zich specifiek richt op de behandeling van ulcera door
de medisch pedicure.

4.9 Wondverzorging/-behandeling

Het voorkómen van wondjes en een goede wondverzorging/wondbehandeling is essentieel in
verband met slechtere wondgenezing en verhoogd infectiegevaar.

Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen wondverzorging en wondbehandeling. De
medisch pedicure krijgt met wondverzorging te maken indien zij zelf een wond maakt of bij
signalering van een ulcus. Wondverzorging vindt plaats volgens de Code van het Voetverzor-
gingsbedrijf. Wondbehandeling is een medische handeling die in opdracht van een arts dient
plaats te vinden. Uit bestudeerde artikelen over wondbehandeling komt naar voren dat per
persoon moet worden bekeken welke materialen en middelen het best geschikt zijn voor de
wond.

Wondbehandeling is een aanvullend specialisme. Het kan tot het vakgebied van de medisch
pedicure behoren na het volgen van aanvullende scholing op dit gebied.

Wetenschappelijke onderbouwing

In de wetenschap bestaat veel discussie over het wel of niet gebruiken van povidone-lodine bij
personen met DM. Ogrin () heeft een artikel geschreven over het gebruik van povidone-
lodine (PVP-I) in gekleurde desinfectans bij acute en chronische wonden. Gekleurde desinfec-
tans bevatten een hoog percentage PVP-I (%). Laboratoriumonderzoeken geven aan dat bij
deze concentratie PVP-I giftig is voorwondgenezende cellen zoals fibroblasten en keratinocyten.
Tevens geeft het vertraging voor het wondgenezingsproces. Lagere concentraties van ,%
PVP-I hebben antiseptische effecten zonder dat zij cellen vernietigen. Omgekeerd echter, heb-
ben testen op het lichaam aangegeven dat wondgenezende cellen niet beschadigd raken bij het
gebruik van % PVP-I.
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Volgens het onderzoek van Ogrin is op dit moment het gebruik van PVP-I (%) bij een wond
beperkt tot de beginfase van genezing en bij acute wonden. Verder onderzoek is nodig om de
werking van PVP-I bij wondgenezing van chronische en acutewonden kritisch te beoordelen en
passend gebruik te garanderen.

Volgens Ogrin is bij langdurig gebruik van hoge concentraties PVP-I geconcludeerd dat er
problemen kunnen optreden in de schildklier. In het algemeen is het gebruik van PVP-I (%)-
crème of -oplossing in de beginfase van een kleine wond niet schadelijk.

Robinson et al. () schrijven in een artikel dat het van belang is een wond niet af te dekken
met afsluitbare materialen om infectiegevaar te voorkomen. Het veelvuldig verwijderen van een
verband kan de integriteit van een wond beïnvloeden. De huidige verbandmaterialen verkleinen
de noodzaak om een verband veelvuldig te verwisselen en voorkomen daarmee verstoring van
het genezingsproces. Het afdekken van een wond verlaagt het risico op infiltratie van patholo-
gische organismen.

Conclusies

Niveau 4 Het wordt afgeraden om hoge concentratie PVP-I langdurig te gebruiken. Ogrin (2002)

Niveau 4 Het afdekken van een wond vermindert het risico op infiltratie van pathologische orga-
nismen. Robinson et al. (1998)

Overige overwegingen
Wondbehandeling van een ulcus dient te gebeuren door een team van specialisten. Eventueel
kan het team een product voorschrijven waarmee demedisch pedicure de reeds bestaandewond
kan en mag verzorgen na een behandeling.

Indien een wond nat mag worden, verdient het de aanbeveling om het wondverband te
verwijderen nadat het nat is gemaakt om huidbeschadiging te voorkomen. Bij het afdekken van
een kleine wond dient gebruik te worden gemaakt van materialen volgens de Code van het
Voetverzorgingsbedrijf.

Er is geen onderzoek gevonden over het gebruik van wondverzorgingsproducten bij perso-
nen met DM dat van toepassing is voor de medisch pedicure.

> Aanbevelingen
De behandeling van een neuropathisch of angiopathisch ulcus wordt gedaan door
een arts, podotherapeut of specialistisch voetenteam. Het kan in de praktijk voorko-
men dat de medisch pedicure als eerste met een ulcus geconfronteerd wordt. In dit
geval dient de medisch pedicure het ulcus steriel af te dekken en de persoon in
kwestie direct door te verwijzen naar de huisarts of het specialistisch voetenteam. De
schriftelijke bevindingen van de medisch pedicure dienen eveneens te worden door-
gegeven aan de behandelend arts.

Wanneer de medisch pedicure deel uitmaakt van een specialistisch voetenteam,
kan zij de behandeling van een ulcus uitvoeren binnen de kaders van dit team.

Een ulcus kan door verwijdering van overmatige eeltvorming worden voorkomen.
De werkgroep is van mening dat de medisch pedicure op deskundige wijze dit exces-
sieve eelt kan verwijderen.

Gebruik een wonddesinfectiemiddel met een RVG-nummer.
Langdurig gebruik van PVP-I wordt afgeraden.
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Er zijn veel verschillendewondbedekkers en manieren van wondverzorging. Indien de
medisch pedicure zich hier in wil specialiseren binnen het diabetisch voetenteam,
dient zij aanvullende opleidingen te volgen.

4.10 Afsluiting van de behandeling

Na de behandeling kan de voet worden verzorgdmet een geschikte voetencrème. Voetencrèmes
met de bestanddelen paraffine en vaseline zijn niet geschikt voor de diabetische huid, aangezien
zij de huid afsluiten en warmtestuwing geven. Geadviseerd wordt om een olie in een hydrofiele
oplossing of een speciale op de diabetische huid gerichte voetencrème te gebruiken.

> Aanbevelingen
Het verdient aanbeveling om de cliënt te stimuleren ook thuis regelmatig een speciale
voetencrème te gebruiken om de huid zo zacht en soepel mogelijk te houden (zie
hoofdstuk 5). Hierbij mag geen crème tussen de tenen worden aangebracht.

Steunkousen met latex (meestal vlakbreikousen) zijn niet bestand tegen crèmes.
Na de behandeling mag men daarom de huid niet crèmen. Eventueel kan in overleg
met de cliënt worden besloten om de steunkousen op een later tijdstip aan te trekken.
Steunkousen gemaakt van kunststof (rondbreikousen) kunnen wel tegen crèmes.

4.11 Het effect van paraffine en vaseline op de huidconditie
(soepelheid, hydratatie, biofilm) van voet van een persoon met
diabetes mellitus

Wetenschappelijke onderbouwing

De gerandomiseerde, evaluatorblinde studie van Federici et al. () was opgezet om de effecti-
viteit op het vlak van huiddroogheidmet behulp van deDASI-score te evalueren van topical urea
%-crèmemet aminozuren (arginine en carnosine) (Ureadin Rx Db, ISDIN Spain) ten opzichte
van een glycerol-gebaseerde crème (Dexeryl, Pierre Fabre) (EC). In totaal deden  diabetes
mellitus type  personen mee aan de studie die gedurende  dagen tweemaal daags een van de
twee crèmes gebruikte. Een van de inclusiecriteria was dat zij matige tot ernstige xerosis aan de
voet hadden en minimaal twee weken voorafgaand aan het onderzoek geen vochtregulerende
crème op hun voeten hadden aangebracht.

De studie was van redelijke kwaliteit. Kanttekeningen in dit onderzoek zijn: het ontbreken
van blindering van de persoon en professional, de kleine studiepopulatie en de korte follow-up.

Uit de studie kwam naar voren dat het aanbrengen van urea %met arginine and carnosine
de huidhydratatie significant (p < ,) verhoogt in vergelijkingmet een control glycerol-based
emollient product.

In de gerandomiseerde, dubbelblinde studie van Garrigue et al. () is gekeken naar het
effect op xerosis tussen een witte crème die %glycerine, %urea, %melkzuur en %paraffine
bevat en een placeboproduct. Het placeboproduct omvatte geen werkbare bestanddelen en was
voor de persoon niet te onderscheiden van Pédimed®.

Deelnemers (N=) hadden diabetes mellitus type  of type  en matige tot ernstige xerosis

T5 – 168 x 240 –Medicine, one column, fontsize M Pag. 0060
<T5_MED_1KZM_M_v0.65_Richtlijnen beh voeten_proef1_01 ▪ 26-06-18 ▪ 10:17>

40 Hoofdstuk 4 • Behandeling

4



aan de voeten. Gedurende vier weken werden tweemaal daags het ene product gebruikt op de
rechtervoet en het andere product op de linkervoet van een persoon. De mate van xerosis werd
gemeten met het XAS-instrument, de mate van huidhydratatie met corneometrie en de D-
Squame®. De studieopzet was redelijk met de kanttekeningen de kleine studie omvang en korte
follow-up en onduidelijkheid of de beoordelaar ook geblindeerd was voor de interventie. De
financiering door farmaceut Institut de Recherche Pierre-Fabre kan geleid hebben tot belangen-
verstrengeling.

De resultaten van de studie lieten zien dat na  dagen demate van xerosis sterk was vermin-
derd door het gebruik van de twee producten in het voordeel van Pédimed® (,%vs. ,% (P <
.)). Huidhydratie van de voet verhoogde tot .% versus ,% na  dagen gebruik (P <
.). Alle D-Squame®-parameters lieten een grotere verbetering zijn bij het gebruik met
Pédimed®.

Conclusies

Niveau 3 Het lijkt aannemelijk dat het aanbrengen van ureum 5%-crème met arginine en carnosine
de huidhydratie significant verhoogt in vergelijking met een controle glycerolgebaseerde
crème bij personen die matige tot ernstige xerosis aan de voet hadden. Federici et al.
(2012)

Niveau 3 Het lijkt aannemelijk dat het gebruik van ureum 5%-crème leidt tot significant verminde-
ring van xerosis, verhoging van de huidhydratie ten opzichte van een placeboproduct bij
personen met diabetes mellitus type 1 of type 2 en matige tot ernstige xerosis aan de
voeten. Garrigue et al. (2011)

Overige inzichten
Uit de literatuursearch zijn geen studies naar voren gekomen die de effectiviteit van de werking
van paraffine en/of vaseline op de huidconditie van een persoon met diabetes mellitus beschrij-
ven. De twee geïncludeerde studies beschrijven een crème waarvan paraffine onderdeel is. Het
lijkt aannemelijk dat een crème waarin het bestanddeel % ureum is opgenomen leidt tot ver-
mindering van xerosis en betere huidhydratatie van de huid in vergelijking met een crème
zonder ureum.

In de huidige richtlijn staat de aanbeveling: crèmesmet de bestanddelen paraffine en vaseline
zijn niet geschikt voor de diabetische huid. De werkgroep heeft naar aanleiding van het weten-
schappelijk bewijs deze aanbeveling herzien.

> Aanbeveling
Crèmes met uitsluitend de bestanddelen paraffine en vaseline zijn niet geschikt voor
toepassing op de huid van personen met diabetes mellitus.

4.12 Lasertechniek en photodynamic antimicrobial chemotherapy
(PACT)

Op het moment van publicatie van de richtlijn in  waren de technieken laser en PACT nog
beperkt bekend in het werkveld van de medisch pedicure. In de afgelopen jaren is er in het veld
aandacht gekomen voor deze nieuwe technieken bij de behandeling van onychomycose. De
waarde van deze technieken en eventuele risico’s zijn nog weinig bekend onder de beroepsgroep.
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Wetenschappelijke onderbouwing

Uit de literatuursearch kwamen geen relevante studies naar voren die antwoord geven op de
vraag naar de meerwaarde van deze behandeling.

Conclusie

Niveau 4 Er is gebrek aan bewijs waarin het effect van de behandeling van onychomycose met
antimycotica vergeleken is met de behandeling met laser of PACT bij personen met
diabetes mellitus.

Overige inzichten
De technieken PACTen laser zijn technieken die recentelijk in gebruik zijn genomen in het veld
van de medisch pedicure. Uit de literatuur is de effectiviteit maar ook de veiligheid van het
gebruik van de technieken nog niet bekend.

Deminister vanVWSheeft in een briefrapport van maart  het laseren en aanverwante
behandeling aangemerkt als een voorbehouden handeling.Dit heeft gevolgen voor de toepassing
van lasertechnieken, niet voor PACT. Hierdoor mogen deze laserbehandelingen alleen door
beroepsbeoefenaren worden verricht, die daartoe krachtens deWet BIG als bevoegd zijn aange-
merkt. Er wordt een wetswijziging Wet BIG ingezet, waarin wordt opgenomen dat laserbehan-
deling als voorbehouden handeling wordt aangemerkt dat beroepsmatig alleen mag worden
verricht door artsen en huidtherapeuten. Medisch pedicures kunnen nog wel in opdracht van
en onder verantwoordelijkheid van bevoegde beroepsbeoefenaren lasertechnieken toepassen,
wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs mag aannemen dat zij beschikt over de bekwaamheid,
die vereist is voor het behoorlijk uitvoeren van de opdracht. Wanneer de medisch pedicure de
behandeling in opdracht uitvoert, dient zij te handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de
opdrachtgever. Deze situatiewordt in de beroepspraktijk aangeduidmet verlengde arm construc-
tie. In de situatie van gecontracteerde voetzorg zal niet alleen een verwijzing van de voorbehou-
den behandelaar maar ook overleg met de casemanager van toepassing zijn.

> Aanbeveling
Het advies is om terughoudend te zijn in het gebruik van PACT bij onychomycose
bij personen met diabetes mellitus.

Het is de medisch pedicure niet toegestaan in haar praktijk zelfstandig laser-
behandeling toe te passen, tenzij sprake is van een zogenaamde verlengde arm
constructie.

4.13 Huidbeschadiging voeten door gebruik zalf

Wat is het risico op huidbeschadiging bij het gebruik van salicylzalf of ureum -% op voeten
van personen met diabetes mellitus?

De oorspronkelijke richtlijnen uit  geven geen advies over het gebruik van ureum. De
werkgroep hecht er waarde aan om hier aandacht aan te besteden, aangezien er de laatste jaren
steeds meer producten op demarkt komenmet (relatief hoge) doseringen ureum. De richtlijnen
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uit  gaan wel in op het gebruik van salicylzalf maar geven hier geen advies over. De werk-
groep is van mening dat hier door nieuwe inzichten uit praktijkgebruik nader aandacht aan
besteed dient te worden.

Wetenschappelijke onderbouwing

Uit de literatuursearch kwamen geen relevante studies naar voren die antwoord geven op de
vraag naar huidbeschadiging.

Conclusie

Niveau 4 Er is gebrek aan bewijs waarin het risico van het gebruik van salicylzalf of ureum 20-40%
op voeten van personen met diabetes mellitus is onderzocht op huidbeschadigingen.

Overige inzichten
De effectiviteit en veiligheid van het gebruik van salicylzalf of ureum -% is nog niet bekend
in de literatuur.

Door ervaring met het gebruik van deze middelen in de praktijk is een goed beeld ontstaan
van de toepassing van dezemiddelen op de voeten.Hetwordt algemeen afgeraden omproducten
met verwekende werking toe te passen bij mensen die een gevoelige huid hebben, zoals mensen
met diabetes mellitus. Dit vanwege het risico op mogelijke infecties. Vanuit dit uitgangspunt is
de werkgroep vanmening dat het gebruik ureum -%door de verwekende werking mogelijk
risico’s met zich mee kan brengen. Zodoende dient men hier terughoudend mee te zijn. Omdat
salicylzalf naast een verwekende werking een etsende werking kent, dient de toepassing hiervan
bij personen met diabetes mellitus te worden afgeraden.

> Aanbevelingen
Het advies is om terughoudend te zijn in het gebruik van ureum 20-40% op voeten
van personen met diabetes mellitus.

Het gebruik van salicylzalf op voeten van personen met diabetes mellitus wordt
afgeraden.

Aanvullende notities

Interactie miconazol en acenocoumarol
Personen die onder behandeling zijn van de medisch pedicure kunnen ook onder behandeling
zijn bij de trombosedienst. Bij deze groep is het belangrijk om rekening te houdenmet specifieke
interacties tussen middelen die gebruikt worden door de medisch pedicure en de trombose-
dienst. Op basis van het Farmacotherapeutisch kompas van Zorginstituut Nederland mag het
middel miconazol niet gebruikt worden als de persoon een antistollingsmiddel krijgt toegediend
op basis van acenocoumarol: het effect van dit middel op de stollingstijd is te groot of te onvoor-
spelbaar.
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Toepassing waterstofperoxide bij personen met DM
Bij het schoonmaken van denagelomgeving en/of de huid bij personenmetDMdient in verband
met de kwetsbaarheid van de huid zorgvuldigheid in acht genomen te worden. Dit geldt in het
bijzonder wanneer er sprake is van huidschade als gevolg van schimmelinfectie. De nagelom-
geving dient schoongemaakt tewordenmet huidvriendelijke stoffen. Toepassing van aggressieve
stoffen als waterstofperoxide (HO) (ongeacht percentage) dient vermeden teworden. Voor het
uitspoelen van een gemaakte wond verdient een huidvriendelijk product zoals een fysiologische
zoutoplossing de voorkeur.
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5.1 Specialistische technieken

? Uitgangsvragen
4 Welke voorwaarden zijn noodzakelijk om technieken te kunnen en mogen toepassen bij

een persoon met DM? En welke technieken komen vervolgens in aanmerking?

4 Wat is de effectiviteit van een nagelbeugel op het reguleren van ingegroeide en ingroei-

ende nagels bij personen met diabetes mellitus?

In paragraaf 5.6 staat aanvullend een korte notitie over het gebruik van plaklagen bij antidruk-
materialen. Voor dit onderwerp is geen uitgangsvraag geformuleerd, maar gedurende het ont-
wikkelen van de herziene versie was er de behoefte om hier toch aandacht aan te besteden.

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over het gebruik van specifieke specialistische technieken aan de voet bij
personenmetDM.Dit zijn nagelregulatie, nagelreparatie, drukreguleringstechnieken en silicon-
entechniek. Ondanks een uitgebreide zoektocht naar wetenschappelijke literatuur over nagel-
regulatie- en -reparatietechnieken blijkt er geen literatuur voorhanden. Daarom volgt in dit
hoofdstuk een beschrijving van nagelregulatie op basis van onder andere ervaringen van de
werkgroep. Uitzondering hierop vormen de paragrafen 5.4 en 5.5; over drukregulering en silico-
nentechniek zijn wel artikelen verschenen.

In dit hoofdstuk wordt beschreven aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de
specialistische technieken veilig en verantwoord toe te kunnen passen bij een persoon met DM.
Beschreven zal worden welke technieken en materialen geschikt zijn voor deze cliënten.

Personen met DM met een van de hierna genoemde belastende risico’s kunnen behandeld
wordenmet behulp van de genoemde technieken, na verzoek tot behandeling van de verwijzend
arts:
4 verlies protectieve sensibiliteit;
4 perifeer arterieel vaatlijden (PAV);
4 wond;
4 ulcus;
4 ontstekingsverschijnselen;
4 atrofische huid;
4 schimmelinfecties aan huid en/of nagels;
4 eczeem;
4 visusstoornis;
4 beperkte beweeglijkheid van de gewrichten;
4 obesitas waardoor men zelf niet meer voldoende zicht op de voeten heeft of er onvoldoende

bij kan komen;
4 slechte sociale omstandigheden;
4 (beginnende) dementie;
4 gebrek aan motivatie.
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5.2 Nagelregulatie

Algemeen

Nagelregulatie

Het verbeteren en begeleiden van de (hyper)convexe pijnlijke nagelvorm of ingroeiende

nagels door middel van heveling.

Indicaties:
4 Bij ingroeiende en/of pijnlijke nagels aan de voeten bij personen met DM die onder controle

staan en bij wie geen sprake is van de hiervoor genoemde belastende risico’s. Indien daar wel
sprake van is, uitsluitend na verzoek tot behandeling van de verwijzend arts.

Absolute contra-indicaties:
4 wond, ulcus, huiddefecten of ontstekingsverschijnselen aan de teen waarop de beugel ge-

plaatst wordt;
4 (beginnende) dementie, tenzij overleg plaatsvindt met partner of verzorgende.

De verschillende soorten nagelbeugels zijn opgenomen in7 bijlage 9
Advies met betrekking tot controle:

4 altijd controle één week na plaatsing;
4 bij roodheid of klachten beugel verwijderen en/of cliënt doorsturen naar verwijzend arts;
4 vervolgens elke zes weken controleren.

> Aanbeveling
Schriftelijke informatie wordt aan de cliënt meegegeven. Thuis kan men die dan nog
eens nalezen waarop gelet moet worden (bijvoorbeeld roodheid of eventuele druk-
plekjes). Kan de cliënt dit niet zelf dan kan de partner of verzorgende deze informatie
nalezen; zie 7bijlage 6.

Wetenschappelijke onderbouwing
Uit de literatuursearch kwamen geen relevante studies naar voren die antwoord geven op de
effectiviteit van de nagelbeugel.

Conclusie

Niveau 4 Er is gebrek aan bewijs voor de effectiviteit van een nagelbeugel op het reguleren van
ingegroeide en ingroeiende nagels bij personen met diabetes mellitus.

Overige inzichten
Het reguleren van ingegroeide en ingroeiende nagels bij personen met diabetes mellitus kan op
verschillende manieren aangepakt worden. Het gebruik van een nagelbeugel is een methode.
Daarnaast kan ook gedacht worden aan het goed schoonmaken van de nagelwallen of de zij-
kanten van de nagels vrij laten liggen in de nagelplooi.Uit de literatuur is niet duidelijk geworden
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wat de effectiviteit van een nagelbeugel is op het reguleren van ingegroeide en ingroeiende
nagels.

> Aanbevelingen
Voor het reguleren van zowel een pseudo unguis incarnatus als een unguis incarnatus
incarnatus bij personen met diabetes mellitus start de behandeling met het schoon-
houden van de nagelomgeving.

Indien het reinigen van de nagelomgeving niet het gewenste resultaat voor het
reguleren van de pseudo unguis incarnatus geeft, wordt geadviseerd terughoudend
te zijn in het gebruik van de nagelbeugel. Bij een unguis incarnatus mag alleen een
nagelbeugel worden toegepast na verwijzing door de huisarts.

5.3 Nagelreparatie

Algemeen

Nagelreparatie

Het tijdelijk verbeteren en herstellen van de nagelplaatstructuur door middel van nagelrepa-

ratiematerialen bij personen met DM, met als doel een gezonde nageluitgroei te bewerkstel-

ligen.

Indicaties:
4 Defecten aan de nagelplaat zoals scheuren en splijten van de nagel, ontbrekende nagelhoe-

ken, of veel te korte nagels bij personen met DM die onder controle staan en bij wie geen
sprake is van belastende factoren, genoemd in de inleiding van dit hoofdstuk.

Absolute contra-indicaties:
4 wond, ulcus, huiddefecten of ontstekingsverschijnselen aan de teen en/of het nagelbed

waarop de (gedeeltelijke) kunstnagel geplaatst wordt;
4 overgevoeligheid voor de te gebruiken materialen.

Advies met betrekking tot controle:
4 altijd één week na plaatsing;
4 vervolgens iedere zes weken;
4 bij roodheid en/of klachten de (gedeeltelijke) kunstnagel verwijderen en eventueel naar de

verwijzend arts verwijzen.

NB:
4 Er kunnen druklocaties ontstaan door gebruik van nagelreparatiematerialen.
4 Er kan overgevoeligheid ontstaan voor een van de gebruikte materialen.

Voor een overzicht van de te gebruiken materialen, zie7 bijlage 10
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> Aanbevelingen
Na het toepassen van nagelreparatietechnieken dienen de nagels zorgvuldig glad en
goed afgerond afgewerkt te worden. Dit om drukplekken of huidbeschadigingen te
voorkomen. Dit dient ook bij de controle te gebeuren.

Schriftelijke informatie wordt aan de cliënt meegegeven. Thuis kan men dan nog
eens nalezen waarop gelet moet worden (bijvoorbeeld roodheid of eventuele druk-
plekjes). Kan de cliënt dit niet zelf dan kan de partner of verzorgende deze informatie
nalezen; zie 7bijlage 8

5.4 Drukreguleringstechniek

Algemeen

Drukreguleringtechniek

Het tijdelijk ontlasten (offloading) van (gedeelten) van de voet en/of tenen bij tekenen van

verhoogde druk bij personen met DM.

Hierbij moet gekeken worden naar de gevoeligheid en conditie van de huid, de beweeglijkheid
van de gewrichten en naar de invloed en de effecten van de gebruikte materialen.

Het gaat hier niet om de wondbehandeling zelf (die is voorbehouden aan gespecialiseerde
wondbehandelaars), maar om de druk te verdelen rondom het ulcus of de wond, waarbij de
wond verzorgd kan worden op aanwijzing van de arts.

Indicaties:
4 ingroeiende teennagels;
4 drukgevoelige locaties onder andere daar waar zich eelt en/of likdoorns bevinden en/of rode

plekken aan de voet en tenen, zowel preventief als protectief na behandeling bij personenmet
DM die onder controle staan en waarbij geen sprake is van één of meer belastende risico’s.
Indien daarvan wel sprake is, uitsluitend toepassen na verzoek tot behandeling van de ver-
wijzend arts.

4 wond of ulcus uitsluitend op verzoek van een arts wanneer demedisch pedicurewerkzaam is
binnen een multidisciplinair voetenteam.

Indien bij het drukvrij leggen van de wond niet wordt voldaan aan de genoemde voorwaarde,
dan is de wond/ulcus een contra-indicatie.

Absolute contra-indicaties:
4 defecte huid in het gebied waar het drukreguleringsmateriaal geplakt moet worden;
4 (beginnende) dementie tenzij overleg plaats vindt met partner of verzorgende;
4 allergie voor te gebruiken pleistermateriaal of kleeflaag.

De medisch pedicure zal een gevoelige nagelwal tamponneren en hiervoor geschikte materialen
gebruiken, zoals Copoline of met zalf geïmpregneerd gaas. In geval er Copoline gebruikt wordt,
dient er achteraf opnieuw gedesinfecteerd te worden.

Advies met betrekking tot controle:
4 altijd na een week;
4 vervolgens controle na twee weken.
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> Aanbevelingen
Gebruik geen gaas, watjes, verband of likdoornringetjes ter bescherming van de voet.
Dit wordt bij te veel druk bij de gevoelloze voet niet waargenomen en neemt ruimte in
waardoor nieuwe drukplekken en ulcera kunnen ontstaan.

Bij drukreguleringsmaterialen die op de voet geplakt moeten worden, is het beter
die te verwijderen na het douchen (plaklaag laat gemakkelijker los).

Ingeval van een ulcus dient de medisch pedicure zich te houden aan de afspraken
binnen het specialistisch voetenteam.

Let bij het toepassen van drukreguleringstechnieken altijd op de ruimte die inge-
nomen wordt in de schoenen en maak het materiaal goed passend op de voet, reke-
ning houdend met de anatomische structuren.

Schriftelijke informatie wordt aan de cliënt meegegeven. Thuis kan men dan nog
eens nalezen waarop gelet moet worden (bijvoorbeeld roodheid of eventuele druk-
plekjes). Kan de cliënt dit niet zelf dan kan de partner of verzorgende deze informatie
nalezen; zie 7bijlage 7

De voor- en nadelen van de verschillende materialen zijn opgenomen in een lijst (7 bijlage 11).

Wetenschappelijke onderbouwing
Zowel Spencer (), Bus () en Van Schie (; ) bevestigen dat drukregulering of
offloading van groot belang is voor de preventie van het ontstaan van diabetische voetulcera.
Naast het verwijderen van eelt, het dragen van gepolsterde sokken (Garrow, ) en het verzor-
gen van de huid, is het beschermen van de huid door drukvermindering op kwetsbare plaatsen
van belang. Bus () en Pinzur () geven daarbij aan dat plaatselijke drukontlasting be-
tekent dat er elders op de voet een vermeerdering van druk op zal treden en dat behandelaars hier
rekening mee moeten houden.

Conclusie

Niveau 1 Alle middelen die aangewend worden om druk te verminderen, moeten perfect passend
zijn. Spencer (2000)

5.5 Siliconentechniek

Algemeen

Antidrukmaterialen

Het tijdelijk of blijvend ontlasten van de tenen of aangrenzende voetgedeelten bij verhoogde

druk of bij een afwijkende teenstand bij personen met DM.

Indicaties:
4 Een orthese wordt gemaakt voor rode/drukgevoelige plaatsen aan of tussen de tenen en bij

afwijkende teenstanden bij personenmetDMdie onder controle staan en bij wie geen sprake
is van één of meer belastende risico’s. Indien daar wel sprake van is, wordt een siliconenor-
these uitsluitend gemaakt na verzoek tot behandeling van een verwijzend arts.
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Absolute contra-indicaties:
4 een defecte huid in het gebied waar de siliconenorthese gedragen moet worden;
4 (beginnende) dementie, tenzij overleg plaatsvindt met partner of verzorgende;
4 allergie voor het materiaal.

Een orthese kan na de behandeling tijdelijk of langdurig tot blijvend door de cliënt gedragen
worden. De medisch pedicure kan een drukregulerende orthese maken met een preventief of
protectief karakter. Hierbij moet gekeken worden naar de gevoeligheid en conditie van de huid,
de beweeglijkheid van de gewrichten en naar de invloed en de effecten die de gebruikte mate-
rialen hebben. De ruimte die een orthese inneemt in de schoen is van significant belang. Boven-
dien dient de siliconenorthese altijd glad geslepen te zijn, en moeten randen dun en op nul
geslepen zijn.

Ook moet er rekening gehouden worden met eventueel aanwezige risicofactoren, zoals een
atrofische huid, verlies van protectieve sensibiliteit en/of perifeer arterieel vaatlijden. Dit in ver-
band met de kans op het ontstaan van een drukplek, indien de orthese te dik is of niet goed past.

Afhankelijk van het doel dat men wil bereiken, kan men kiezen tussen verschillende hard-
heden (shorewaarden) van het orthesemateriaal.

Shorewaarde

Shorewaarde

Een waarde die de oppervlaktehardheid weergeeft van eenmateriaal, ofwel de weerstand van

een materiaal, gemeten door middel van puntbelasting. In dit geval is het materiaal siliconen.

Een van de vele manieren om de hardheid te bepalen is door middel van een zogenoemde
durometer, ontwikkeld door A.F. Shore. De term durometer kan zowel verwijzen naar het in-
strument als naar de gemeten waarde.

Doormiddel van een gestandaardiseerde testmethode (ASTMD en ISO ) wordtmet
behulp van de durometer de weerstand gemeten van de oppervlakte van het materiaal. Deweer-
stand is afhankelijk van de hardheid van het materiaal, de visco-elastische eigenschappen van
het materiaal, de vorm van de staaf waarmee de kracht wordt uitgeoefend en de duur van de test.

De gemetenwaardeworden uitgedrukt in durometer (shore) en ligt tussen de en . Als de
indruk maximaal is, dan is de shorewaarde . Is het siliconenmateriaal echter zo hard dat het
helemaal niet ingedrukt kan worden, dan spreekt men van een shorewaarde van . Bij het
werken met siliconenmaterialen voor de voeten wordt gewerkt met een maximale hardheid van
 shore (voor medisch pedicures is het materiaal in deze hardheden vrij verkrijgbaar).

De functie van de orthese bepaalt de keuze die de medisch pedicure maakt ten aanzien van
het siliconenmateriaal. De drukregulerende orthese met een uitsluitend ontlastende functie
wordt van een zacht tot superzacht siliconenmateriaal gemaakt, terwijl de corrigerende orthese
van een wat hardere siliconensoort gemaakt wordt. De shorewaarde bepaalt in welke mate het
siliconenmateriaal bijdraagt aan correctie of uitsluitend ontlastend dan wel drukregulerend
werkt.

Advies met betrekking tot controle:
4 altijd na een week;
4 vervolgens controle na twee weken indien belastende factoren aanwezig;
4 daarna minimaal elke zes weken.
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> Aanbevelingen
Kies gefundeerd voor een bepaalde shorewaarde, waarbij altijd de huidconditie in
ogenschouw genomen moet worden.

Voor het verminderen van de plantaire druk, evenals de dorsale en interdigitale
druk, dient altijd het eelt verwijderd te zijn alvorens de orthese te dragen.

Schriftelijke informatie wordt aan de cliënt meegegeven. Thuis kan men dan nog
eens nalezen waar op gelet moet worden (bijvoorbeeld roodheid of eventuele druk-
plekjes). Kan de cliënt dit niet zelf, dan kan de partner of verzorgende deze informatie
nalezen; zie 7bijlage 5.

Let op de hoeveelheid ruimte die door de orthese in de schoen ingenomen wordt.

Wetenschappelijke onderbouwing
Slater et al. () beschrijven een onderzoek naar verminderde druk door het verwijderen van
eelt en het dragen van een siliconenorthese. Veertien patiënten met eelt aan de teen werden
onderzocht. Bij elke patiënt nammen de teenmet de meeste druk. De druk voor de behandeling
was , ± , kg/cm. Bij gebruik van de orthese alleen werd de druk teruggebracht tot , ±
, kg/cm; p < , (%).

Het verwijderen van eelt bracht de druk terug tot , ± , kg/cm; p < , (%). Het
meeste effect om tot vermindering van druk te komen, is wanneer beide behandelingen gedaan
worden. De verminderde druk werd dan , ± , kg/cm; p < , (%).

Conclusie

Niveau 3 Verwijdering van eelt samen met het dragen van een orthese aan de teen geeft een
aantoonbare vermindering van druk. Dit is van belang omdat plantaire druk op de teen
een risico tot ontstaan van een ulcus met zich meebrengt. Slater et al. (2006)

Overige overwegingen
Het onderzoek van Slater et al. is beperkt tot plantaire druk.

5.6 Aanvullende notitie: gebruik plaklagen antidrukmaterialen

In de praktijk wordt bij de toepassing van antidrukmaterialen gebruikgemaakt van plaklagen
met verschillende bases, waaronder een hypoallergene plaklaag (Hapla) en een zinkoxydeplak-
laag (Zopla). In de praktijk is de ervaring dat middelen met een hypoallergene plaklaag huid-
vriendelijker zijn dan de materialen met de zinkoxydeplaklaag. Deze laatste kan bijwerkingen
geven als roodheid, irritatie of beschadiging van de huid. Alle plaklagen kunnen bijwerkingen
geven, dus frequent plakken wordt afgeraden.
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Bijlage 5: Schriftelijk advies
voor de cliënt over het
onderhoud en gebruik van
orthesen

149
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Gebruik
4 Een orthese mag geen pijn doen, blaartjes of rode plekken veroorzaken.
4 Heeft u minder of geen gevoel meer in uw voeten, laat dan de huid van uw voeten regel-

matig door iemand anders controleren.
4 Dewerking van een orthese is het beste in combinatie met sokken en dichte schoenen, mits

daar voldoende ruimte voor is in de schoen. Neem bij het kopen van nieuwe schoenen de
orthese mee.

4 ’s Nachts hoeft de orthese niet gedragen te worden.
4 Probeer de orthese altijd met twee handen aan te (laten) doen en te verwijderen. Umoet er

niet aan trekken, want dan kan de orthese scheuren.
4 Draag een orthese niet meteen de gehele dag, maar bouw dit op.

Onderhoud
4 U kunt de orthese dagelijks onder de kraan wassen met een zachte handzeep en daarna

voorzichtig drogen.
4 Ukunt het stukje na gebruik in een bakjemet een beetje talkpoeder bewaren, dan scheurt de

orthese minder snel.

Vergeet de controleafspraak bij uw medisch pedicure niet.
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Bijlage 6: Schriftelijk advies
voor de cliënt over de
geplaatste nagelbeugel
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Controle nagelbeugel
4 Een nagelbeugel mag geen pijn doen. Controleer regelmatig of de nagelbeugel geen druk-

plekjes of irritatie veroorzaakt.
4 Heeft uminder of geen gevoel meer in uw voeten, laat dan iemand anders de huid rond uw

nagel controleren op irritatie of roodheid.
4 Hebt u uw teennagels gelakt en wilt u de nagellak eraf halen, gebruik dan een nagellak-

remover zonder aceton. Aceton kan het materiaal waarmee de beugel vastzit aantasten.
4 Laat de nagelbeugel los of is er een drukplekje, maak dan direct een afspraak met uw

medisch pedicure.

Vergeet uw controleafspraak bij uw medisch pedicure niet.
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Bijlage 7: Schriftelijk advies
voor de cliënt over geplaatste
materialen drukregulering
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Drukregulering
4 Neem meteen contact op met uw medisch pedicure als de huid rondom het aangebrachte

materiaal rood wordt, zwelling vertoont, jeukt of pijn doet.
4 Probeer het aangebrachtemateriaal zo droogmogelijk te houden. Als het eraf gehaaldmoet

worden, dan kan dit het beste gebeuren na het douchen. De plaklaag van het materiaal laat
dan makkelijker los. Nooit de pleister ruw van de huid aftrekken, liever rustig oprollen.

4 Heeft u minder of geen gevoel meer in uw voeten, laat dan de huid van uw voeten regel-
matig door iemand anders controleren.

Vergeet de controleafspraak met uwmedisch pedicure niet.
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Bijlage 8: Schriftelijk advies
voor de cliënt over de
uitgevoerde nagelreparatie
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Nagelreparatie
4 Uwmedisch pedicure heeft bij u een nagel gerepareerd met gel of acryl.
4 Het is belangrijk dat u dagelijks controleert of het materiaal geen drukplekjes of irritatie

veroorzaakt rondde nagel. Dit kan zich uiten door roodheid of irritatie van de huid rondom
de nagel.

4 Heeft u verminderd gevoel of geen gevoel meer in uw voeten, laat dan iemand anders de
huid rond uw nagel controleren op irritatie of roodheid.

4 Hebt u uw teennagels gelakt en wilt u de nagellak eraf halen? Gebruik dan een nagellak-
remover zonder aceton. De aceton kan het materiaal waarmee de nagel gerepareerd is
aantasten.

4 Is er een drukplekje of irritatie, maak dan direct een afspraak met uwmedisch pedicure.

Vergeet de controleafspraak met uwmedisch pedicure niet.
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Bijlage 9: Overzicht
nagelbeugeltechnieken
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Plakstrookjes
Strookjes die met behulp van lijm op de nagel worden aangebracht.
Materiaal:
4 kunststof, diverse soorten en vormen;
4 metaal (plat, breed en dun en eventueel verguld);
4 metaal bekleed met kunststof.

Voordelen:
4 Geen haakjes om de nagelplaat heen die de huidstructuur kunnen beschadigen.
4 Ook toepasbaar bij ontsteking, na verzoek tot behandeling van arts.
4 Kan zeer proximaal geplaatst worden.

Nadelen:
4 De trekkracht is moeilijker c.q. niet nauwkeurig te reguleren.
4 De lijm laat soms los of plakt in het geheel niet.
4 Er kan allergie voor de lijm optreden.

Stalen spanveertje
Beugels diemet behulp van opmaat gemaakte lusjes omde nagelplaat heenworden geschoven.
Materiaal:
4 plat chirurgisch staaldraad.

Voordelen:
4 Trekkracht is bijzonder goed te reguleren, hetzij bilateraal hetzij unilateraal.
4 Kan exact toegespitst worden op één of beide zijden van de nagel, waardoor maximale

correctie verkregen kan worden.

Nadelen:
4 De stalen lusjes die om de nagelrand heen geschoven worden, kunnen de huidstructuren

onder en om de nagel beschadigen. Altijd gebruiken met een laagje Copoline eronder.
4 De nagelplaat zou aan de zijkanten kunnen scheuren.
4 De beugel kan vaak niet proximaal genoeg geplaatst worden.

Fotopolymerisatie-nagelbeugel
Materiaal:
4 titaniumdraad (corrector) en composiet (ankerpunt).

Voordelen:
4 Ook te plaatsen bij ontsteking na verzoek tot behandeling van de arts.

1 Door de bolletjes composiet aan beide kanten volledig af te sluiten, verkrijgt men als het ware hetzelfde
effect als bij een plakbeugel. Bij fotopolymerisatie is het voordeel dat het titaniumdraadje uitstekend be-
stand is tegen zeer convexe nagelvormen, omdat titanium uitermate flexibel en soepel is. Het probleem van
het slecht plakken van de lijm is niet aanwezig, evenmin als de stalen lusjes die om de nagelrand heen
geschoven worden; het duwen op de nagels is bij deze beugel niet nodig (expertmening).
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4 Geen haakjes om de zijkant van de nagel heen, dus weinig gevaar voor huiddefecten.
4 Corrigeert vanuit de matrix, dus vanuit de nagelbasis (plaatsing zeer proximaal).

Nadeel:
4 Het stukje titanium dat uit het composiet komt, kan de huid in de nagelwal beschadigen.

Driedelige beugels
Materiaal:
4 rond chirurgisch staaldraad.

Voordelen:
4 De trekkracht is bijzonder goed te regelen, zowel bilateraal als unilateraal.
4 Goed toepasbaar bij ontsteking, na verzoek tot behandeling van de arts.
4 Kan vaak meer proximaal geplaatst worden dan de gewone stalen beugels.

Nadelen:
4 Stalen lusjes die om de nagelrand heen geschoven worden, kunnen de huidstructuren

onder en om de nagel beschadigen. Altijd gebruiken met een laagje Copoline eronder.
4 Nagelplaat zou aan de zijkanten kunnen scheuren.
4 Beugel kan vaak niet proximaal genoeg geplaatst worden.

Overige chirurgisch stalen beugels (o.a. Ross Fraser)
Materiaal:
4 rond chirurgisch staaldraad.

Voordelen:
4 De trekkracht is bijzonder goed te regelen, zowel bilateraal als unilateraal.
4 Kan exact toegespitst worden op één of beide zijden van de nagel, waardoor maximale

correctie verkregen kan worden.

Nadelen:
4 De stalen lusjes die om de nagelrand heen geschoven worden, kunnen de huidstructuren

onder en om de nagel beschadigen. Altijd gebruiken met een laagje Copoline eronder.
4 De nagelplaat zou aan de zijkanten kunnen scheuren.
4 De beugel kan vaak niet proximaal genoeg geplaatst worden.

Combinatie van plakstrookje en stalen beugel.
Materiaal:
4 elastisch kunststof strookje met uitsparing in combinatie met een staaldraadje dat met gel

verzegeld wordt.

Voordelen:
4 Eenvoudige toepassing.
4 Geen lusjes die om de nagel heen geschoven moeten worden.
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Nadelen:
4 De lijm laat soms los of plakt in het geheel niet.
4 Er kan allergie voor lijm optreden.
4 De correctie kan niet unilateraal gereguleerd worden.
4 De trekkracht is moeilijk dan wel niet nauwkeurig te reguleren.

Combinatie van staaldraadje en verankering door kunststof elementje
Materiaal:
4 staaldraadje dat met een kunststof elementje met lijm verankerd wordt op de nagel.

Voordelen:
4 De trekkracht is bijzonder goed te regelen, zowel bilateraal als unilateraal.
4 Goed toepasbaar bij ontsteking, na verzoek tot behandeling van de arts.
4 Kan vaak meer proximaal geplaatst worden dan de gewone stalen beugels.

Nadelen:
4 De stalen lusjes die om de nagelrand heen geschoven worden, kunnen de huidstructuren

onder en om de nagel beschadigen. Altijd gebruiken met een laagje Copoline eronder.
4 De nagelplaat zou aan de zijkanten kunnen scheuren.
4 De beugel kan vaak niet proximaal genoeg geplaatst worden.
4 De lijm laat soms los of plakt in het geheel niet.

NB
Alle materialen kunnen een allergische reactie oproepen.
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materialen nagelreparatie
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Gel
Werkwijze:
De één- of meerderefasegel wordt, na te zijn aangebracht, laagje voor laagje uitgehard met een
UV-lamp.

Voordelen:
4 De gel blijft na uitharding enigszins soepel.
4 Kan lang gemodelleerd worden.
4 Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Nadelen:
4 Gewone buildergel is niet geschikt om ontbrekende nagelgedeelten in te bouwen (te soe-

pel). Hiervoor is een speciale fibergel te koop.
4 Hardt alleen maar uit met behulp van UV-lamp.

Acryl
Een poeder (acrylic) en een vloeibare harder (liquid) die bij menging uithardt tot een keiharde
onvervormbare laag.

Voordelen:
4 Uitstekend geschikt om nagels en nagelgedeelten te verlengen c.q. in te bouwen (eventueel

met gebruik van sjablonen).
4 Verkrijgbaar in diverse kleuren.
4 Geschikt om ingroeiende nagels te begeleiden.
4 Hardt zelfstandig uit.

Nadelen:
4 De nagel wordt keihard. Hierdoor is er een grotere kans op druklocaties.
4 Kan niet lang gemodelleerd worden.
4 Heeft heel sterke geur.
4 Is schadelijk voor de gezondheid bij inademing (ook voor de cliënt).

UV-acryl
Werkwijze:
4 Op dezelfde wijze aanbrengen als acryl en uitharden met een UV-lamp.

Voordeel:
4 Heeft geen geur.

Nadeel:
4 Het gebruik van een UV-lamp.
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Fiberglas
Werkwijze:
4 Weefsel van glasvezel wordt in combinatie met een lijm op de nagel aangebracht.

Nadeel:
4 Vijlsel van fiberglas is zeer schadelijk voor de gezondheid bij inademing (ook voor de cliënt).

Overige middelen
Naast de gangbare producten in dit overzicht zijn er diverse minder gangbare, meer kant-en-
klare producten beschikbaar voor nagelreparatie. Deze kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks uit
een tube worden aangebracht, zonder uitharding met UV-licht of twee componentenwerking.

Werkwijze:
4 Het materiaal direct op de nagel aanbrengen en -minuten laten harden.

Nadeel:
4 Vaak niet stevig genoeg.
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Vilt
Advies bij gebruik risicovoet:
4 Verwijderen na douchen. De plaklaag laat dan gemakkelijker los.
4 Eerst een hypoallergene zelfklevende elastische fixatiepleister op de huid plakken alvorens

het vilt te plakken (in verband met niet-huidvriendelijke plaklaag van het vilt).
4 Randen afschalmen.
4 Ruim afplakken met een hypoallergene zelfklevende elastische fixatiepleister.
4 Altijd rekening houdenmet eventueel aangepast schoeisel en/of zolen in verbandmet dikte

vilt.

Voordelen:
4 Legt goed drukvrij.
4 Verschillende diktes te koop.
4 Kan uitstekend gebruikt worden in combinatie met wondverzorging.

Nadelen:
4 Wordt door belasting dunner.
4 Is stug.
4 Plaklaag op de huid.

4 Neemt plaats in de schoen in.

Fleecy web
Advies bij gebruik risicovoet:
4 Ruim afplakken met een hypoallergeen zelfklevende elastische fixatiepleister.
4 Verwijderen na douchen. De plaklaag laat dan gemakkelijker los.

Voordelen:
4 Legt goed drukvrij (eventueel met verspringende laagjes).
4 Neemt weinig plaats in.
4 Elastisch.
4 Heft mechanische stress (wrijving) op indien er over een groter oppervlak afgeplakt wordt,

inclusief en ruim over de drukplek.
4 Huidvriendelijke plaklaag.
4 Kan uitstekend gebruikt worden in combinatie met wondverzorging.
4 Kan eventueel over een groter oppervlak geplakt worden als bescherming en voor comfort.

Nadelen:
4 De elasticiteit is bij verkeerd gebruik een nadeel (tricot-breilaag in lengterichting op de voet

plakken).
4 Plaklaag op de huid.

1 Een plaklaag is altijd nadelig voor de huid. Vooral de niet-hypoallergene plaklaag kan voor problemen
zorgen, zoals allergie, verweking van de huid en huiddefecten. Voordeel van plakken: verschuift veel minder
snel.

T5 – 168 x 240 –Medicine, one column, fontsize M Pag. 0186
<T5_MED_1KZM_M_v0.65_Richtlijnen beh voeten_proef1_01 ▪ 26-06-18 ▪ 10:18>

166 Bijlage 11: Overzicht materialen drukregulering



Fleecy foam
Advies bij gebruik riscovoet:
4 Verwijderen na douchen. De plaklaag laat dan gemakkelijker los.

Voordelen:
4 Verschillende diktes te koop.
4 Kan eventueel over een groter oppervlak geplakt worden als bescherming en voor comfort.
4 Kan gebruikt worden in combinatie met wondverzorging.

Nadelen:
4 Wordt erg snel platter.
4 Plaklaag op de huid.

Roval foam
Voordelen:
4 Is zacht materiaal.
4 Geschikt als inlegzool als polstermateriaal, indien op maat geknipt.

Pedilastic®
Advies bij gebruik risicovoet:
4 Moet ruim afgeplakt worden met een hypoallergeen zelfklevende, elastische fixatiepleister.

Voordelen:
4 Is zacht.
4 Is elastisch.
4 Legt drukvrij over gehele locatie, inclusief de drukplek.
4 Kan in zooltjes verwerkt worden.

Nadeel:
4 Niet bij wonden te gebruiken (stopt afvoer wondvocht).

Silopad
Advies bij gebruik risicovoet:
4 Nooit ’s nachts aanhouden.

Voordelen:
4 Verkrijgbaar in verschillende toepassingen: kousjes, platen, buisjes.
4 Kan in lauw sopje voorzichtig gewassen worden en is daarom geschikt voor hergebruik tot

het materiaal te wijd is geworden.
4 Kousjes en buisjes hoeven niet gefixeerd te worden met pleistermateriaal.
4 Plaatmateriaal kan in zooltjes verwerkt worden.
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Nadelen:
4 Bij te lang dragen (van bijvoorbeeld kousje) kan verweking van de huid optreden.
4 Plaatjes moeten met pleister gefixeerd worden.

PPT
Voordelen:
4 Schokabsorberend, vooral als inleg- of tussenzool.
4 Verkrijgbaar in diverse diktes en shorewaarden.
4 Kan in zooltjes verwerkt worden.

Siliconenorthesen
Advies bij gebruik risicovoet:
4 Demedisch pedicure maakt geen correctiestukjes.

Voordelen:
4 Is maatwerk.
4 Verkrijgbaar in veel shorewaarden.
4 Diverse toepassingsmogelijkheden.
4 Uitermate geschikt als antidrukmateriaal bij de tenen.

Nadeel:
4 Te dikke of te harde orthesen kunnen drukplekken veroorzaken

Epithelium
Voordelen:
4 Verkrijgbaar in diverse toepassingen, zoals kousjes, buisjes en plaatjes.
4 Kousjes en buisjes hoeven niet met pleistermateriaal gefixeerd te worden.
4 Kan in zooltjes verwerkt worden.

Nadeel:
4 Voorvoetkousjes zijn erg klein van formaat.

Plastozote®
Voordeel:
4 Indien op maat geknipt geschikt als inlegzool, als polstermateriaal,.

Hypoallergene zelfklevende luchtdoorlatende elastische fixatiepleister
Advies bij gebruik risicovoet:
4 Verwijderen na douchen. De plaklaag laat dan gemakkelijker los.

Voordelen:
4 Heft wrijving op.
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4 Kan goed gebruikt worden in combinatiemet vilt, waarvan de plaklaag niet huidvriendelijk
is.

Nadeel:
4 Een plaklaag blijft altijd een nadeel.

Copoline
Advies bij gebruik risicovoet:
4 Non-woven katoen. Toepasbaar voor alle risicovoeten.

Voordelen:
4 diverse diktes en breedtes;
4 zeer huidvriendelijk;
4 neemt weinig ruimte in;
4 geen controle nodig.

Nadelen:
4 moeilijk toe te passen bij weinig ruimte onder de nagel;
4 moeilijk te fixeren.

Zalfgeïmpregneerd gaas
Advies bij gebruik risicovoet:
4 toepasbaar voor alle risicovoeten.

Voordelen:
4 mogelijkheid tot modelleren;
4 geen controle nodig.

Nadelen:
4 risico op te dik aanbrengen gaas;
4 trekt vuil aan;
4 smetten.

Smig
Een kunststof dat met behulp van een weekmaker vervormbaar is.
Advies bij gebruik risicovoet:
4 toepasbaar voor alle risicovoeten, behalve bij een atrofische huid.

Voordelen:
4 mogelijkheid tot modelleren;
4 neemt weinig ruimte in;
4 geen controle nodig.
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Nadelen:
4 stug;
4 oplosmiddel bevat agressieve bestanddelen.

NB
Confectiehulpmiddelen voor drukontlasting zoals teenkussens, teenkappen en teenspreiders,
spreidvoet/kruisbandages en halluxvalgusspalken zijn niet geschikt voor risicovoeten, aange-
zien ze zelden precies passen en vaak van (te) hard materiaal gemaakt zijn en/of bijvoorbeeld
door middel van elastiekjes bevestigd moeten worden (risico van afknelling).
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