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Veel
voetproblemen
zijn te
voorkomen! Je hoopt er jouw hele leven op te

lopen, maar je besteedt meestal
weinig aandacht aan de verzorging
van: je voeten! Je gaat er vanuit dat
ze in de beste conditie verkeren,
maar als ze je in de steek laten zijn
de problemen die daaruit
voortkomen uitermate ernstig.
Bij ernstige voetklachten zijn er
niet alleen lichamelijke en
psychische problemen, maar ook
iemands omgeving gaat
veranderen. Revalidatie is vaak
ingrijpend, duurt lang en brengt
hoge medische kosten met zich
mee. Mensen moeten vaak
verhuizen om aangepast te kunnen
wonen en de werkomgeving moet
worden aangepast. Bij ernstige
voetklachten gaat de conditie snel
achteruit vanwege het gebrek aan
beweging met alle gevolgen van
dien.
 
 

Voorwoord
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Voorwoord

Er zijn grote groepen chronisch
zieken die extra kwetsbare voeten
hebben. Mensen die lijden aan
diabetes, reuma, en kanker kunnen
ernstig getroffen worden. Bij
diabetes bijvoorbeeld kan een niet
tijdig ontdekte zweer van de voet
leiden tot amputatie.
Voetproblemen zijn helaas ook een
dagelijks gegeven voor de ouder
wordende mens die zijn of haar
voeten niet meer kan bereiken, en
daardoor niet kan verzorgen. Ook
gehandicapten behoren tot de
risicogroepen.
Uit onderzoek blijkt dat in België
zeker meer dan één miljoen
mensen behoefte hebben aan
gespecialiseerde voetzorg en daarbij
horende verzorgende producten.
Voetzorgverlening staat echter nog
in de kinderschoenen. Er zijn in
België ongeveer 550 podologen die
binnen een door de overheid
gereguleerd protocol werken en
erkend zorgverlener zijn. Dat is
slechts een druppel op een
gloeiende plaat.
 

Er is nu al behoefte aan enkele
duizenden getrainde
voetzorgverleners en die behoefte
wordt in de toekomst alleen maar
groter. Er zijn gespecialiseerde
voetverzorgers, maar die hebben
geen officieel statuut om zich aan
vast te houden en dat betekent dat
er grote kwalitatieve verschillen in
de uitvoering van deze vorm van
zorg zijn.
 
Goede voetzorg kan veel
voetproblemen voorkomen. Daar
speel je uiteraard zelf ook een grote
rol bij. Met dit tijdschrift willen we
jou een aantal eenvoudige
aanwijzingen geven om jouw
voeten goed te kunnen verzorgen
zodat je er lang plezier van kunt
hebben. Als je aandacht voor jouw
voeten hebt, kunnen jouw voeten
veel van jouw lasten blijven
dragen!
 
 
Directeur De Medische Voet
Mischa Nagel
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Arts en
apotheker: de beste
raadgevers

Gebruik geen geneesmiddelen die
niet rechtstreeks voor jou bedoeld
zijn. Doe ook niet het omgekeerde:
geef jouw geneesmiddelen nooit
door aan iemand anders, ook al zijn
de symptomen schijnbaar dezelfde.
Jouw arts, en in sommige gevallen
jouw tandarts, is het meest
bekwaam om jouw
gezondheidsproblemen te
evalueren en jou de juiste
behandeling voor te schrijven. De
apotheker geeft bij de aflevering
van geneesmiddelen persoonlijke
informatie die nodig is voor een
goed gebruik ervan.
 
De arts en de apotheker zijn
gekwalificeerde
gezondheidszorgbeoefenaars die de
antwoorden kennen op al jouw
vragen over geneesmiddelen, zoals
de toedieningswijze, de te
gebruiken hoeveelheid (dosis), de
gebruiksaanwijzingen, de mogelijke
wisselwerking met andere
geneesmiddelen, de mogelijke 

Vertrouw niet zomaar op het
advies over geneesmiddelen dat
je van een kennis krijgt of op
het internet vindt, zelfs al is het
goed bedoeld. Een
geneesmiddel dat bij iemand
anders doeltreffend is, is niet
per definitie ook geschikt voor
jou. Erger nog, het kan bij jou
meer kwaad dan goed doen.
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wisselwerking met andere
geneesmiddelen, de mogelijke
bijwerkingen, de contra-indicaties,
de bewaring van het geneesmiddel,
enz.
Al deze informatie staat in de
bijsluiter die in de verpakking van
het geneesmiddel zit. Je kunt de
bijsluiter van elk geneesmiddel dat
verkocht wordt in België op de
internetsite van het federaal
agentschap voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten (fagg)
raadplegen en afdrukken. Het
advies van jouw arts en apotheker is
aangepast aan jouw specifieke
geval.
 
De apotheker
De apotheker heeft hoofdzakelijk
een raadgevende rol:

De apotheker heeft ook de
wettelijke plicht om jouw
farmaceutische dossier bij te
houden. Hierin worden alle
geneesmiddelen die je neemt (met
of zonder medisch voorschrift)
geregistreerd, naast eventuele
specifieke gegevens (bijvoorbeeld
chronische aandoeningen,
allergieën). De apotheker kan op
deze manier bewaken dat je geen
geneesmiddelen neemt die elkaars
werking versterken of afzwakken.
Ook kan de apotheker goed in de
gaten houden of je een
geneesmiddel neemt dat bij jouw
ziektebeeld niet ingenomen mag
worden!
 

de apotheker wijst je op de
richtlijnen voor het gebruik van
elk geneesmiddel en waarschuwt
voor verkeerd gebruik;
de apotheker kan al jouw vragen
beantwoorden over een
geneesmiddel of een
behandeling  

de apotheker kan je vrij
verkrijgbare geneesmiddelen
aanraden. Indien nodig stuurt de
apotheker je door naar een arts;
de apotheker adviseert in termen
van rationeel gebruik van
geneesmiddelen, vergelijking van
prijs en keuze in
verpakkingsgrootte.
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Automedicatie
Sommige geneesmiddelen mogen
vrij verkocht worden: de apotheker
kan deze zonder medisch
voorschrift afleveren. De indicaties
en de dosering laten in principe toe
dat deze gebruikt worden zonder
voorafgaande raadpleging van een
arts. Dit heet zelfmedicatie. Hoewel
voor deze geneesmiddelen geen
medisch voorschrift nodig is, zijn 

Voor meer informatie
 
Twaalf tips om je te helpen bij het goed gebruik van geneesmiddelen
vind je op de website:
www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be
Je kan ook kijken op www.fagg.be.

deze niet per definitie zonder risico
en mag zelfmedicatie in geen geval
langdurig toegepast worden zonder
medisch advies.
 
Blijf kritisch en onthoud dat een
geneesmiddel geen snoepje is.
Geneesmiddelen neem je niet
zomaar. Vraag advies aan de
apotheker.
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Je hebt een rode gezwollen teen en die doet flink wat
pijn. Dit kan een ingegroeide teennagel zijn. Een
ingegroeide teennagel komt vaak voor bij de grote
teen; de punt of de rand van de nagel is dan in de huid
gedrongen. Op deze plek ontstaat vaak overtollig eelt,
wat kan leiden tot een ontsteking.
 
Een ingegroeide teennagel kan veroorzaakt worden
door slecht passende schoenen of door het te kort
knippen van nagels. Ook een klap op of verwonding
van de teen, een (aangeboren) afwijkende vorm van de
nagel, zweetvoeten of een (aangeboren) afwijkende
stand van de voet kunnen de oorzaak zijn.

Ingegroeide
teennagel
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Zoek je een

voetzorgverlener?

Kijk op

www.verzorg.be! 

Denk je dat je een ingegroeide nagel hebt? Neem dan
contact op met een voetzorgverlener. Deze kan je
adviseren wat je het beste kan doen. Je kan een
voetzorgverlener vinden via de website www.verzorg.be.
 
Als de nagel nog niet te ver is ingegroeid kan een
voetzorgverlener met maatregelen het probleem oplossen.
Een voetzorgverlener kan de nagel goed knippen en de
nagelgroei begeleiden, door bijvoorbeeld een nagelbeugel
te plaatsen. 
Ook kan de voetzorgverlener overtollig eelt verwijderen,
de nagel of nagelrand afvlakken en de nagelrand ophogen.
 
Wanneer de mate van ingroei verergert, kan je het beste
een huisarts raadplegen. De arts beslist of een chirurgische
ingreep nodig is. Dit komt voor bij een ver ingegroeide
nagel, uitgebreide wild vlees vorming of wanneer het
probleem iedere keer terugkomt.

Behandeling
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Diabetes
Als je diabetes hebt, kan je een
verminderd gevoel in je voeten hebben.
Een wondje valt dan minder snel op en
kan gaan ontsteken. Door de diabetes
genezen wondjes minder goed,
waardoor dit in het ergste geval kan
leiden tot amputatie. Eén op zes diabeten
krijgt vroeg of laat last van ernstige
voetwonden. Voetklachten bij diabetes
kunnen verder zijn: koude voeten,
tintelende voeten of pijnscheuten en
verkleuringen aan tenen en voet.
 
Tips ter voorkoming van wondjes
1.  Houd je bloedsuiker zo goed mogelijk.
2.  Loop niet op blote voeten.
3.  Knip nagels recht en niet te kort af.
4.   Zorg dat schoenen niet knellen of
drukpunten binnenin hebben.
5.   Controleer voeten regelmatig op
wondjes of verkleuringen. Ook de
onderkant, bijvoorbeeld met een spiegel.
6.  Neem geen voetbaden.
7.  Experimenteer niet zelf met wondjes,
maar laat er meteen naar kijken.

Risicovoeten:
diabetes & reuma

Mensen met diabetes en reuma
hebben vaak last met hun
voeten. Diabetes kan ervoor
zorgen dat je problemen aan
jouw voeten krijgt, doordat je
minder gevoel hebt in jouw
voeten en gemakkelijker
wondjes oploopt. Door reuma
ontstaan soms
ontstekingsprocessen in en
rondom voetgewrichten. Dit
kan leiden tot wonden en veel
pijn doen. Mensen met diabetes
of reuma doen er goed aan
regelmatig een
voetzorgverlener te raadplegen
om voetproblemen te
voorkomen.
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Reuma
Als je een reumatische aandoening
hebt, kun je je voeten zelf in
conditie houden. Wissel beweging
en rust voor je voeten af en verzorg
ze goed. Probeer je voetgewrichten
zo soepel mogelijk te houden door
voldoende te bewegen. Als je
overgewicht hebt, moeten je voeten
meer gewicht dragen. Zorg daarom
voor een gezond gewicht.
Goede schoenen zijn ook van groot
belang. Confectieschoenen zijn
meestal niet geschikt voor mensen
met reuma. Je kan beter naar een
speciaalzaak gaan, of laat je
doorverwijzen naar een
orthopedisch schoenmaker of een
podoloog. Een orthopedisch
schoenmaker kan schoenen maken
en aanpassen. Ook kan hij speciale
zolen maken waarop je makkelijk
loopt. Een podoloog maakt ook
aangepaste zolen, maar maakt geen
schoenen.
 

Tips bij reuma en voetproblemen
1   Ga regelmatig naar een voetzorg ‐
verlener.
2  Was je voeten elke dag met
alkalivrije zeep en droog ze goed af.
3   Knip je teennagels recht en niet te
kort af. Gebruik eventueel een vijl.
4    Draag sokken of kousen van wol
of katoen en zorg ervoor dat ze niet
te strak zitten.
5    Vermijd grote temperatuurs-
wisselingen. Neem dus ook geen
wisselbad als je voetgewrichten
ontstoken zijn.
6    Controleer je voeten elke dag op
wondjes. Heb je een wondje? Neem
dan geen voetbad. Ga naar een arts
of podoloog als een wondje niet
binnen vijf dagen geneest, of als het
gaat ontsteken.
7   Verzorg de huid intensief. Een
voet crème is hier bij uitstek geschikt
voor.
 
Regelmatige controle van de voeten
als je diabetes of reuma hebt is erg
belangrijk. Niet alleen door de arts,
maar vooral door jezelf. Een
podoloog of een gespecialiseerde
voetverzorger kunnen ook helpen.
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Je bent net lekker een wandeling aan het maken
en je voelt plots een brandende pijn. Je trekt je
schoen uit en ziet een rode huid met daaronder
een vochtophoping. Je hebt een drukblaar. Hoe
kan dat en wat kan je daaraan doen?
 
Een drukblaar is een ophoping van vocht onder de
opperhuid waardoor een blaas op de huid zichtbaar
wordt. Een branderige rode huid is het eerste teken.
Een drukblaar ontstaat vaak door een langdurige of
hevige wrijving van de huid. Vocht, hitte en kou
hebben ook invloed op het ontstaan van
drukblaren. Door de inspanning van wandelen of
lopen komt er bijvoorbeeld transpiratievocht
tussen de voeten en de sokken te zitten. Dat vocht
maakt de huid week en gevoelig. Wrijving van de
huid met oppervlak, zoals sokken en schoenen,
veroorzaakt warmte en kracht. De verbinding
tussen de huidlagen kan door de
temperatuurschommelingen verzwakken,
waardoor sneller blaren ontstaan.
 
Knellende schoenen, de naad of een plooi van een
sok, zand of een steentje in de schoen kunnen zo’n
wrijving teweegbrengen. Op een hete ondergrond,
of op een warme zomerdag, is de temperatuur van
de voeten ook hoger, zeker in slecht geventileerde
schoenen. Deze warmte op de huid vergroot ook de
kans op blaren. 

Blaren
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Er is dan heel wat minder wrijving nodig om de
huidlagen te verzwakken en blaren verschijnen
sneller. Kou vermindert de doorbloeding van de
huid van de voet. Daardoor neemt de gevoeligheid
voor blaren eveneens toe.
 
Het lichaam reageert op wrijving door vocht te
produceren. Het vocht hoopt zich op in een holte
onder dat deel van de huid waar de wrijving was.
Bevindt de holte zich in de bovenlaag van de huid,
dan vult deze zich met helder vocht. In de laag
daaronder vult de holte zich echter met bloed en zo
ontstaat een bloedblaar.

Een branderige rode
huid is het eerste teken

van een blaar
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Algemene tips om

blaren te voorkomen

6
5
4

1
2
3

Zorg voor een goede voetverzorging.
 
 

Verwijder geregeld te dikke eeltlagen.
 
 

Houd nagels kort, maar niet te kort anders groeien ze in.
 
 

Draag goed ingelopen schoenen, die passen!
 
 

Draag zoveel mogelijk sokken zonder naden. Naden zorgen voor extra
wrijving en druk.

 
 

Plak zwakke plaatsen voor een wandeling af met speciale pleisters
tegen blaren.

 
 

Laat tijdens lange wandelingen de voeten af en toe luchten.
 
 

Gebruik een goed verzorgende voetcrème voor lange wandelingen.
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