Schimmelnagels

Schimmelnagels, ook wel kalknagels genoemd, zijn teen- of vingersnagels die met schimmel geïnfecteerd zijn.
Schimmels zijn bij iedereen op de huid en onder de nagelranden aanwezig. Pas als de schimmel je huid of
nagels binnendringt en zich uitbreidt, heb je een infectie. 2% tot 14% van alle volwassenen krijgt een keer te
maken met een schimmelnagelinfectie.
Oorzaak:
Schimmelnagels ontstaan door dermatofyten. Deze schimmels bevinden zich in vochtige omgevingen, zoals
douche- en badruimtes. Via deze ruimtes worden de schimmels van de ene op de andere persoon
overgedragen. Tevens kunt u zichzelf besmetten; het begint vaak met één schimmelnagel en vervolgens raken
er meer nagels besmet.
Huisartsen zijn terughoudend om zware antimycotica medicijnen voor te schrijven, omdat deze zeer belastend
zijn voor uw leverfuncties. Veel mensen proberen met voetcrème- en poeder de schimmel maandenlang te
bestrijden maar dit helpt meestal niet afdoende. Het gevolg is dat de aangedane nagel steeds dikker en lelijker
wordt. Dit kan resulteren in pijn en slecht passende schoenen. Daarnaast is het erg besmettelijk.
Behandeling:
Schimmelnagels zijn goed te behandelen met de FOX schimmelnagellaser. De FOX schimmelnagellaser is
hiervoor speciaal ontwikkeld. Wij gebruiken geen IPL apparatuur of lasers op uw nagels die daar niet voor
ontwikkeld zijn. Dit is van het grootste belang voor een succesvolle behandeling.
De laserbehandeling is zeer goed te verdragen. Er is geen verdoving nodig. De nagel wordt verwarmd en
hierdoor wordt de schimmel vernietigd. Na ongeveer 3 maanden begint het eerste herstel van uw nagel
zichtbaar te worden. Gemiddeld zijn er drie behandelingen nodig. Na 3 maanden geven wij u de derde
laserbehandeling. Een geleidelijke groei naar een gezonde nagel duurt 9 tot 12 maanden. Na 1 jaar vragen wij u
op controle om het eindresultaat te beoordelen.
Goed om te weten:
 De procedure is veilig
 Er is geen verdoving nodig
 Er zijn geen bijverschijnselen
 Er is geen schade aan de behandelde nagel en aan het omliggende weefsel
 Sokken en schoenen kunnen direct na de behandeling weer gedragen worden
 Er is geen herstelperiode na de behandelingen noodzakelijk
 Denk aan preventieve maatregelen voor uw sokken en schoenen
Vergoedingen en tarieven:
De behandeling van schimmelnagels wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over
onze tarieven bekijk onze prijslijst op www.huidtherapieprisma.nl. Of maak een afspraak voor een
intakegesprek.

