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CARE-traject en medicatie
Het CARE-traject combineren met orale middelen
maakt de kans op slagen groter. Dit traject heet
bewust een zorgtraject. Omdat de interventie van
de voetzorgverlener van het CARE- traject per
definitie niet primair gericht is op het wegkrijgen
van de schimmelinfectie, maar ook om uitbreiding
te voorkomen en de cliënt van goede informatie te
voorzien.
Eenmaal besmet zijn met een schimmelinfectie
maakt dat u dus ontvankelijk bent voor deze
infectie en een herhaling hiervan is reëel. Daarom
is het belangrijk uw voeten en uw schoenen – ook
de sokken - ter onderhoud te blijven verzorgen met
de lokale middelen waarmee u bekend bent. Ook
het dragen van beschermende middelen in
openbare ruimtes is een pré.
 
Falen van de therapie kan worden veroorzaakt
door het feit dat een lokaal antimycose product
onvoldoende in de huid of onder de nagel
penetreert of dat er geen aandacht wordt besteedt
aan herbesmettende bronnen.
 
Care-Traject aangaan betekent:
 
• iedere vier weken de nagels dunner frezen ter
bevordering van de nagelgroei
 
• foto’s maken om de voortgang bij te houden bij
ieder bezoek (na acht weken moet er voortgang te
zien zijn, anders overstappen op ander product)
 
• thuis consequent de nagels behandelen met
tinctuur en de schoenen behandelen met
schoenspray welke in de praktijk te koop zijn.
 
• Producten dienen ieder bezoek meegebracht te
worden.
 
 

Care-Traject in het kort:
• Anamnese + schimmeldiagnostiek
• Behandelplan 
• Nageltinctuur + Schoenspray
• Foto’s ter vergelijk herstelproces
• 4 wekelijks bezoek pedicure
• Advies
 
 



Wat is een schimmelinfectie?
De mens is altijd in contact met schimmelsporen
die in principe besmettelijk zijn. Een dermatofiet
(huidschimmel) infecteert bijna nooit zomaar. Er
moet sprake zijn van een gunstig klimaat bij huid-
en nagelinfecties, en dat zijn vooral de
eigenschappen van de huid zelf. 
 
Stress, verminderde weerstand, slecht ventilerend
schoeisel, hygiëne, overmatig zeepgebruik enz.
zorgen voor een verhoogde pH-waarde.
 
Gunstige omstandigheden voor de dermatofiet zijn:
vocht, voedsel (keratine) en temperatuur. Wanneer
de omstandigheden ongunstig zijn overleeft de
schimmel door spoorvorming, deze sporen kunnen
jarenlang overleven. Zodra de omstandigheden het
toelaten steekt de schimmel weer de kop op. Ook
(genetisch) ontvankelijk zijn voor schimmels kan
bijdragen tot het krijgen van een schimmelinfectie.
 
Toch krijgt niet iedereen een schimmelinfectie. Dat
komt omdat er een individuele gevoeligheid voor
dermatofieten bestaat. De één is gevoeliger dan de
ander. De reden hiervan is onbekend. De
aanwezigheid van een dermatofiet op de huid
(dermatomycose) roept een ontstekingsreactie op.
De huid ziet rood en schilferig. Vaak tussen de
tenen, maar ook op de voethuid.

Behandeling schimmelinfectie
Schimmelinfecties van huid en nagels genezen
uiterst zelden spontaan. De behandeling bestaat uit
drie delen:
 
• in de eerste plaats moeten alle infectie
bevorderende factoren tot stoppen gebracht
worden (zeepgebruik, slecht ventilerende
schoenen, vochtige huid etc).
• op de tweede plaats het inzetten van een
antischimmel-middel. Deze moeten de
schimmelcellen in de huid of onder de nagelplaat
bereiken.
• ten derde, en zeker niet onbelangrijk: moeten de
bronnen van herinfectie mee behandeld worden;
schoenen, sloffen etc. Wordt dit niet gedaan dan
komt de infectie na genezing gegarandeerd terug. 
 
 
Voetschimmel 
Deze begint met een grijsachtig wit beslag tussen
de tenen. Meestal de tussen de 4e en 5e teen
omdat daar de meeste ruimte is voor zeepresten
en vuil. Soms gaat dit gepaard met jeuk, verder
merkt men er niet veel van, behalve de penetrante
geur. Wanneer kloofvorming ontstaat gaat het pijn
doen. Bij een superinfectie (bacteriën aanwezig) is
doktersadvies noodzakelijk. Dit geldt ook voor
langdurige infecties. Ook de binnenzijde voet is een
bekende locatie voor schimmel.
 
Schimmeldiagnostiek & CARE-traject
Schimmelnagels vragen een andere aanpak. Een
onychomycose is niet met het blote oog waar te
nemen (geldt ook voor de huid). Daarom is het
afnemen van een biopt noodzakelijk om
doelgericht te kunnen behandelen. Wanneer blijkt
dat de uitslag positief is wordt het CARE-traject
gestart.
 

Onychomycose 'Kalknagels'
Ook teennagels kunnen geïnfecteerd worden door
dermatofieten; onychomycose. Meestal begint dit
aan de vrije nagelwand of aan de laterale zijde.
Vooral de plaatsen waar de schoen druk geeft of
waar de nagel beschadigd is door sport of een
trauma.
 
Vandaar uit groeit de mycose in of onder de
nagelplaat waarbij verdikking, verbrokkeling en
totale destructie van de nagelplaat optreedt. Of de
nagelplaat zelf blijft intact maar wordt door
overmatig eeltgroei eronder omhoog gedrukt.
Gevolg is een stagnatie in de nagelgroei. 
 
Onychomycose treedt bij voorkeur toch al op bij
slecht groeiende nagels. Onychomycose begint dus
altijd aan een hoekje of randje van één nagel.
 
Pseudomas aeruginosa-infectie
Ziet de nagelplaat ook nog eens groen, dan moet
gedacht worden aan een schimmelinfectie met een
pseudomas bacterie. Dit moet altijd behandeld
worden en is zeer besmettelijk! 
 
Dit kan ook ontstaan bij het dragen van gelnagels.
Wanneer (vrijwel) alle nagels tegelijk een afwijking
gaan vertonen, moet er aan een andere
onderliggende oorzaak worden gedacht. De meest
voorkomende is psoriasis van de nagels. 
 
Huidletsels hoeven daarbij niet altijd aanwezig te
zijn. Maar ook andere aandoeningen kunnen lijken
op een schimmelnagel.
 
Een gezonde huid voelt droog aan, heeft een dun
vetlaagje, een pH-waarde van +/- 4 en is bevolkt
met bacteriën. Alles wat hier invloed op heeft
bevordert de kans op het krijgen van een infectie.


