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Kamer van Voetverzorging
In de Kamer van Voetverzorging worden lezingen gegeven voor
Pedicures.

Zaterdag 18 mei
10:15 - 11:00 Oncologische Voetverzorging
11:15 - 12:00 Voetschimmels
13:00 - 13:45 Nagelregulatietechniek
14:00 - 14:45 Freestechnieken

Mischa Nagel
Mischa Nagel
Anneke Visscher
Leonie Smedts

Zondag 19 mei
11:00 - 11:45 WandelWol
13:00 - 13:45 Nagelregulatietechniek
14:00 - 14:45 Freestechnieken

Dames van WandelWol
Anneke Visscher
Leonie Smedts
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Oncologische voetverzorging door Mischa Nagel

Het doel van deze lezing is voetzorgverleners bewust te maken van de
implicaties van de ziekte kanker en van de gevolgen van behandeling ervan,
zodat zij een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kunnen inzetten
in afstemming met de behandelend arts. Een specialisatie in de oncologie is
op zich niet bijzonder: er zijn inmiddels oncologisch diëtisten, oncologisch
fysiotherapeuten, enzovoort. Een in oncologie gespecialiseerde
voetzorgverlener ontbreekt in deze disciplines en is hard nodig.
Kankerpatiënten wenden zich tijdens de rustperioden van hun kuren
regelmatig tot voetzorgverleners. Die gaan aan de slag met gebrekkige
kennis en hebben geen idee wat de mogelijke consequenties van hun
voetbehandeling kunnen zijn voor kankerpatiënten die onder behandeling
zijn. Elk jaar komen er ten minste 100.000 kankerpatiënten bij, van wie twee
derde de ziekte overleeft. Deze overlevenden vormen voor
voetzorgverleners nog een extra doelgroep, omdat zij statistisch gezien
vaker de huisarts bezoeken met normale klachten - dus ook met
voetklachten. Daarnaast is een regelmatige screening van de voeten van
deze groep noodzakelijk.
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Voetschimmels door Mischa Nagel

Veel voetzorgverleners krijgen te maken met schimmelinfecties aan de
huid of de nagel. Deze infectie is met het blote oog niet vast te stellen en
hiervoor is een diagnostische techniek noodzakelijk. De diagnostiek en
de behandeling behoren normaal gesproken tot de werkzaamheden van
de huisarts. Mischa Nagel legt uit wat de belangrijk rol van de pedicure
kan zijn in het effectief bestrijden van voetschimmel. Aangezien enorm
veel mensen last hebben van voetschimmel is de doelgroep dus erg
groot. Tijdens deze lezing laat Mischa u alle facetten van effectieve
schimmelbehandeling zien, maar ook de onmogelijkheden komen aan
de orde.
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Nagelregulatietechniek door Anneke Visscher
Het corrigeren van de gekromde nagelplaat door middel van een
nagelbeugel. Hiermee kunnen involutieve of ingegroeide nagels worden
behandeld. Naargelang de ernst van de nagelkromming wordt bepaald
welke beugel het beste kan worden geplaatst. Tijdens de presentatie
worden drie beugels behandelt, Podostripe – Podofix – Combiped.
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Freestechnieken door Leonie Smedts
Het corrigeren van de gekromde nagelplaat door middel van een
nagelbeugel. Hiermee kunnen involutieve of ingegroeide nagels
worden behandeld. Naargelang de ernst van de nagelkromming wordt
bepaald welke beugel het beste kan worden geplaatst. Tijdens de
presentatie worden drie beugels behandelt, Podostripe – Podofix –
Combiped.
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WandelWol door de dames van WandelWol
Blaren? Drukplekken? WandelWol ( de Dames van Wandelwol)
Het antidruk-product van WandelWol bestaat uit een melange van 100%
schapenwol; zonder chemische toevoegingen of bewerkingen. Het
materiaal is zacht, bevat lanoline (wolvet) en geeft u het gevoel te lopen
op wolken. WandelWol antidruk-wol is door zijn natuurlijke afkomst
biologisch afbreekbaar. WandelWol antidruk-producten absorberen
transpiratievocht en ventileren. Zorgt voor warme voeten in de winter en
verkoelt in de zomer. De antidruk-wol verzacht ontstane blaren
en voorkomt blaarvorming. Werkt druk-ontlastend en is een behoud voor
teennagels en voeten.

