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Medisch Pedicure

Medisch Pedicure Lucine Nelis (MBO-niveau 4) is breed opgeleid. 
Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen, deze kunnen o.a. 
ontstaan ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom 
en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide 
kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregula-
tie en -reparatie en anti-druk technieken. Daarmee vergroot zij de 
behandelmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblema-
tiek. De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en 
weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de 
(behandelend) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige 
wijze samen met andere zorgaanbieders.

Kwaliteitsbewaking

Medisch Pedicure Lucine Nelis staat geregistreerd in het 
KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). Zij voldoet aan 
onderstaande kwaliteitsnormen:

- Het naleven van de door de branche vastgestelde normen 
betreffende hygiëne, arbo en milieu.
- Het naleven van de door de branche ontwikkelde evidence based 
richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische 
aandoeningen.
- Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en 
nascholingen.



Autoclaaf

De praktijk beschikt over een b-autoclaaf. De ‘b’ staat voor ‘Big 
Range’, dat wil zeggen dat alle instrumenten 100% gesteriliseerd 
kunnen worden! Daarmee voldoet de praktijk aan de hoogste 
Europese norm en de richtlijnen van WIP (Wet Infectie Preventie).

Cryotherapie 
 
Snel en effectief voetwratten 
verwijderen. Met de Cryopen, 
gebaseerd op Cryotherapie 
(bevriezen), worden voetwratten 
met de grootste precisie, en op de 
millimeter nauwkeurig, snel en 
effectief verwijderd. Omdat er 
geen gezond weefsel wordt 
beschadigd zijn deze 
behandelingen nagenoeg pijnloos. 



De ‘diabetische’ voet

Mensen die lijden aan suikerziekte (ofwel, diabetes mellitus) krijgen 
vaak last van complicaties, waaronder problemen met de gezondheid 
van hun voeten. Bij specifiek aan diabetes gerelateerde voetklachten 
spreken we van de term ‘diabetische voet’. 

Veel diabetici hebben last van pijnlijke en gevoelige voeten. Dit wordt 
veroorzaakt door neuropathie, een aandoening van het zenuwstelsel 
en gebrekkige bloedtoevoer naar de voeten. Gevolg: u voelt minder 
snel de pijn waardoor eerder blaren of wondjes ontstaan, die vervol-
gens weer moeilijk genezen of gaan infecteren.

De ‘risicovoet’

Elk ziektebeeld brengt zijn eigen complicaties met zich mee, en ieder 
lichaam reageert weer anders op behandeling. Voor veel 
aandoeningen geldt, dat de conditie van uw voeten er op één of andere 
manier onder te lijden heeft. Verminderde weerstand, medicijngebruik 
of beperkingen in het bewegingsapparaat brengen bijvoorbeeld een 
verhoogd risico op voetklachten met zich mee. 

De ‘reumatische’ voet

Mensen die aan reuma lijden, kampen vaak met problemen aan hun 
voeten. Speciale zorg is dan gewenst. De reumatische voet kenmerkt 
zich door diverse complicaties: de gewrichten van mensen met reuma 
zijn veelvuldig ontstoken; slijmbeursontstekingen komen vaak voor; 
reumatische gewrichtsontstekingen kunnen leiden tot verstijving en 
vergroeiingen van botten, gewrichten en alle weefsels daar omheen; 
door pijn, stijfheid en vergroeiing van gewrichten nemen de voeten en 
tenen van de meeste reumapatiënten in de loop der tijd een andere, 
niet natuurlijke stand aan; 80% van de reumapatiënten heeft last van 
ongewenste eelt- en likdoornvorming. Reden genoeg om de voeten 
van mensen met reuma extra aandacht te geven. 



Schimmelnagels

Naar schatting heeft meer dan een kwart van de Nederlandse 
bevolking een schimmelinfectie aan de teennagels. Met name ouderen, 
mensen met diabetes mellitus (ofwel, suikerziekte) en mensen met een 
lage weerstand lopen verhoogd kans op het krijgen van 
schimmelnagels, ook wel mycosenagels genoemd (in de volksmond 
wordt vaak gesproken over ‘kalknagels’). 

In mijn praktijk kan gebruik worden gemaakt van diagnostische 
mogelijkheden van het laboratorium voor medische microbiologie van 
de Universiteit Nijmegen/St. Radboud. Naar aanleiding van de uitslag, 
en adviezen, van het Radboud, kunnen we een behandelplan opstellen 
gericht op de aandoening of schimmel. 

Oncologisch voetzorgverlener

Een oncologisch voetzorgverlener (ofwel, OVV) verleent voetzorg aan 
kankerpatiënten. Een OVV is opgeleid om voeten te screenen, 
bijwerkingen te herkennen, de voeten te verzorgen – mits de situatie 
dat toelaat – en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch 
behandelteam. Een OVV kan ook preventieve maatregelen nemen 
zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten 
in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo 
wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt 
ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in 
afstemming met het behandelteam.



                                                                              Therapiesokken

Een comfortabele aanvulling op de behandeling van uw 
voetklachten. Bescherm uw huid op een comfortabele manier met 
therapeutische sokken van SKINprotection. Deze sokken bevatten 
één of meerdere zones met een laag gel. De innovatieve gellaag 
bestaat uit medisch visco-elastisch polymeer, voorzien van minerale 
olie. En dat biedt therapeutische mogelijkheden voor de huid! Dankzij 
deze eigenschappen bieden de therapeutische sokken een goede 
oplossing bij verschillende klachten. SKINprotection heeft sokken 
voor de voorvoet, tenen, achtervoet, hiel en enkel. Het assortiment 
biedt zowel dunne sokken voor in elegante schoenen als dikkere 
sokken voor in sport-, werk- en veiligheidsschoenen. 
De therapeutische sok neemt niet meer ruimte in dan een gewone 
sok. Deze sokken kunt u dus prima combineren met het gebruik van 
een steun- of therapiezool. 

Footlogics 
Het gevoel van lekker lopen!

De Footlogics Sensi is ontworpen om druk en wrijving op de voet bij 
mensen met gevoelige en pijnlijke voeten te verlichten. De toplaag 
van Plastazote, een geheugenschuim, neemt tijdens het gebruik de 
vorm van de voeten aan. Hierdoor wordt volledige ondersteuning en 
optimale drukverdeling geboden. Dit kan helpen om pijn en ongemak 
bij verschillende voetklachten te voorkomen en te verminderen. Het 
gebruik van Plastazote wordt wereldwijd aanbevolen voor de voeten 
van diabetici en mensen met reuma (ofwel, artritis). 



Een kijkje in mijn praktijk

Voetverzorging en gellak



‘Gewoon een beetje aandacht voor je voeten. Heerlijk!’

Door een bezoekje te brengen aan de pedicure houdt u uw voeten 
in goede vorm en in uitstekende conditie. Het helpt bovendien om 
klachten te voorkomen. Als u klachten heeft, raad ik u aan niet te 
lang te wachten met het maken van een afspraak. Na een paar 
behandelingen loopt u op wolken naar buiten op een paar ‘nieuwe’ 
voeten. Het is een kwestie van goed onderhoud, gewoon 
regelmatig laten doen, uw voeten hebben er baat bij! Uw voeten 
mogen weer gezien worden! 

Welkom bij de pedicure! 

Graag tot ziens in mijn praktijk!

Vormgeving: Laura Nelis


