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S
porter Hans van Zon vertelt: 
“Ik bezoek al sinds jaren een 
pedicure. Verschillende voet-
problemen noodzaken daar-
toe. Sinds maart 2016 kom ik 

eenmaal per 6 weken bij pedicure Anne-
Marie Kouters voor de voetverzorging. De 
podotherapeut maakte steunzolen voor 
me. Eén paar is speciaal voor in mijn 
hardloopschoenen en dat bevalt.”
Tijdens het vele hardlopen beschadigde 

de nagel van de rechter hallux. Deson-
danks ging Hans gewoon door met spor-
ten. “Ik ben lange tijd veel te fanatiek 
geweest. Mijn basisconditie is bijzonder 
goed. Juist daardoor ga ik te gemakkelijk 
over mijn grenzen heen en negeer ik bles-
sures. De nagel brak steeds opnieuw af en 
kreeg geen kans om te herstellen. “Toen 
Hans voor het eerst bij mij in de behan-
delstoel zat, zag ik een korte, bescha-
digde, wat convexe nagel met hier en daar 

Nagelreparatie met 
sculpture gel

bruine locaties”,  vult Anne-Marie aan. 
“De nagel groeide al lange tijd nauwelijks 
meer en was ontaard in een stootnagel.”

Keuzes maken
Anne-Marie wil de dunne, korte en kwets-
bare nagel over de stootrand helpen door 
het aanbrengen van sculpture clear gel op 
de nagelplaat (zie kader). De gel zal de 
convexe nagel in één moeite door naar 
een iets rechtere vorm reguleren (zie 
kader). Echter, er is in geringe mate bewe-
zen mycose in en onder de nagel aanwe-
zig. Is het dan wel verstandig om deze 
met gel te bedekken? “Ja, dat is een goeie 
vraag”, antwoordt Anne-Marie. “Hans en 
ik besloten in maart 2016 prioriteit te 
geven aan het groeien van de nagel. Wél 
wilden we meteen de mycose aanpakken. 
Ik frees de mycose steeds zoveel mogelijk 
uit de nagel vóór het aanbrengen van de 
nieuwe gel. Door transparante gel te 
gebruiken, kan ik de nagelplaat goed 
monitoren. De antimycosespray die Hans 
consequent twee maal daags gebruikt, 
bereikt de nog aanwezige mycose toch 
wel via de sulci en onder de distale nagel-
rand. Juist daarom is het ook zo belangrijk 

Meer over sculpture gel
Sculpture gel is een sterke bouwgel met zeer elastische, flexibele  
eigenschappen. Het product is met name geschikt voor het repareren 
van nagels. Sculpture gel sluit de nagel luchtdicht af. Dat is gunstig, 
want daardoor kan vocht de in de nagelplaat aanwezige mycose  
niet bereiken.
Anne-Marie probeerde verschillende merken sculpture gel uit. Slechts 
één daarvan bevalt haar goed. “Vooral de viscositeit van dit merk is zo 
fijn. Omdat deze gel mooi stroperig uitvloeit, kan ik deze goed onder 
controle houden tijdens het aanbrengen. Een te vloeibare gel loopt te 
gemakkelijk in de sulcus unguis tijdens het modelleren op de nagel. Dat 
moet je er later weer uit verwijderen.”

Sporter met voetproblemen

Hans van Zon (44) is al 30 jaar een fanatieke hardloper en fervent mountainbiker. Tijdens het  
intensieve hardlopen beschadigt hij de nagel van de rechter hallux meerdere malen. Als Hans  
voor het eerst bij pedicure Anne-Marie Kouters komt, is de traumanagel al ontaard in een  
stootnagel. Zij pakt de nagel aan met sculpture gel en leert Hans enkele vetertechnieken.
Tekst en foto’s Ellen van Kruining, vakjournalist

Meewerkend pedicure met certificaat cursus Sport & Voetzorg: Anne-Marie Kouters
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Nagelreparatie met sculpture gel
1 De pedicure slijpt de gel met een oudere frees van de nagel af. Daarbij gebruik ze 

zowel de punt als het middenstuk van de frees.
2 Kleine rafeltjes en schilfertjes aan de nagel freest ze met het pyramidefreesje weg.
3   Vervolgens sleept ze de gel over de nagel 
4 Daarna egaliseert ze de nagel met een fijnkorrelige diamanten peervormige frees
5 Ze corrigeert de breedte met de topgrip frees met de korrelstructuur op de boven-

zijde en gladde zijkanten
6. Leg ter hoogte van de wreef een knoopje in de veter, precies op het kruispunt van 

de veterdelen, midden tussen de eerste en tweede gaatjes
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om de nagelomgeving goed schoon te 
maken zodat de nagel rondom vrij ligt. De 
nagel wordt nu ruim een jaar met de 
sculpture gel bedekt. Ik constateer dat de 
mycose niet vermindert maar zeker ook 
niet uitbreidt.”

Wanneer vervangen?
Anne-Marie beoordeelt bij ieder consult 
of de op de nagel aanwezige laag gel ver-
vangen moet worden. “Er kunnen scheur-
tjes in de gel voorkomen en/of er ontbre-
ken hoekjes. In dergelijke gevallen frees ik 
de oude laag gel er volledig af en plaats 
een nieuwe gelnagel. Maar als de gel nog 
goed op de nagel hecht en ik inschat dat 
de gel in principe nog gemakkelijk tot aan 
de volgende afspraak over zes weken 
goed zal blijven zitten, dan frees ik de 
(gel)nagel alleen netjes egaal en op de 
juiste lengte.”

Voorbereiden plaatsen  
gelnagel
Dit keer zal Anne-Marie de bestaande 
gellaag vervangen. “De vorige keer heb ik 
een ander merk sculpture gel uitgepro-
beerd. Die gel is niet in transparante vorm 
verkrijgbaar. Dat is een nadeel omdat we 
de onderliggende mycose niet kunnen 
monitoren. Ik slijp de gel met een oudere 
frees van de nagel af. Daarbij gebruik ik 
zowel de punt als het middenstuk van de 
frees (foto 1).” 
Anne-Marie slijpt randjes hyperkeratose 
rond de nagel met een pyramidefreesje 
weg. “Zo voorkom ik dat de gel tegen een 
eeltige randje aan stoot en de nagel daar-
door belet om naar voren te groeien.” 
Na het afslijpen van de oude gel ontdekt 
Anne-Marie een paar halflosse nageldeel-
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Zie voor meer veter technieken:  
www.podopost.nl/ 
podopost-samen-online
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daarentegen optimistisch over dit tussen-
tijdse resultaat. Hij ziet goede kansen: 
“Tegenwoordig luister ik beter naar mijn 
lichaam. Ik ga niet meer over grenzen 
heen en probeer zo blessures te voorko-
men. Dat geeft de nagel de kans om weer 
te herstellen.”

De naam van de cliënt is gefingeerd  
vanwege de privacy.

tjes. “Ik verwijder ze zorgvuldig omdat ze 
het ontstaan van luchtbelletjes onder de 
gel bevorderen. Luchtbelletjes verhogen 
het risico dat de gel spontaan (deels) 
loslaat. Ik knip grotere, opstaande, half-
losse nagelrandjes weg met het vellentan-
getje. Kleine rafeltjes en schilfertjes aan 
de nagel frees ik met het pyramidefreesje 
weg (foto 2).” Dan neemt Anne-Marie de 
overtollige stofdeeltjes weg met een cel-
stofdepper met alcohol, ontvet de nagel 
met primer en laat de nagel één minuut 
indrogen om ervoor te zorgen dat de 
nagelplaat volledig droog is.

Aanbrengen gel
Anne-Marie schept wat gel vanuit de pot in 
een petrischaaltje en doopt haar penseel in 
de gel. Vervolgens sleept ze de gel over de 
nagel (foto 3). “Tijdens het slepen maak ik 
draaiende bewegingen met de gel. Zo voor-
kom ik dat ik de gel te veel op de nagel 
duw, want daardoor kunnen er luchtbel-
letjes onder de gel ontstaan. Het penseel 
raakt de nagel niet. Ik houd één millimeter 
afstand van de nagelriem aan zodat de 
nagel zonder belemmering kan uitgroeien. 
Omdat Hans zo’n fanatieke sporter is, houd 
ik de gel zo kort mogelijk binnen geoor-
loofde maatstaven. Een langere gelnagel 
breekt namelijk gemakkelijker tijdens het 
sporten, in dit geval het hardlopen. De gel 
kan er daarbij van afgestoten worden met 
het risico dat de natuurlijke nagel bescha-
digd of (deels) meegetrokken wordt.”
De aangebrachte gel hardt in twee minu-
ten uit onder de UV-lamp. Anne-Marie 
veegt de olie, die bij het uitharden uit de 
gel vrij komt, met cleanser van de gelna-
gel af. Alcohol 70% biedt daarvoor een 
goed alternatief, is haar ervaring.

Afwerking gelnagel
Daarna egaliseert Anne-Marie de gelna-
gel met een fijnkorrelige, diamanten, 
peervormige frees (foto 4). De slijprich-
ting is van proximaal naar distaal. Met 
een excavator verwijdert ze slijpsel, stof-
deeltjes en vuiltjes die alsnog in de sulci 
gekomen zijn.  Ze werkt de distale voor-
zijde glad af met een topgrip frees. De 
gelnagel is mediaal iets te breed uitgeval-
len. Anne-Marie corrigeert dit met behulp 
van de topgrip frees met de korrelstruc-
tuur op de bovenzijde en gladde zijkanten 
(foto 5).

Vetertechnieken
Hans draagt goed passende hardloop-
schoenen. Ze bieden voldoende ruimte 
aan zijn tenen. Anne-Marie legt hem twee 
vetertechnieken uit die ervoor zorgen dat 
zijn voeten beter op hun plaats in de 
schoenen blijven.
• Leg ter hoogte van de wreef een 

knoopje in de veter, precies op het 
kruispunt van de veterdelen, midden 
tussen de eerste en tweede gaatjes. De 
pijl op foto 6 geeft de exacte positie aan. 
Zo wordt tijdens het rennen het stoten 
van de tenen tegen de voorzijde van de 
schoenen zoveel mogelijk voorkomen.

• Breng een heellock aan om de enkel 
goed op de plaats in de schoen te hou-
den. Bij deze techniek worden de 
veters op een aangepaste wijze door de 
bovenste gaatjes van de schoen gere-
gen zoals gedemonstreerd op foto 6.

Tevreden?
Drie maanden later (juni 2017) is de nagel 
iets gegroeid. Anne-Marie is maar matig 
tevreden over deze voortgang. Hans is 

Een jaar later
In de maanden na de reportage trad er 
een lichte verbetering op: de nagel werd 
wat breder  en groeide iets naar voren. 
Toch is de nagelreparatie met gel sculpture 
op verzoek van Hans in het najaar van 2017 
gestaakt. Hij startte toen met een lokaal 
antimycoticum op natuurlijke basis en wil-
de dit product niet combineren met synthe-
tische producten. Die behandeling wordt 
begeleid door een natuurgenezer.
Annemarie: “Jammer, dat we de nagelre-
paratie niet kunnen voltooien. Maar geluk-
kig levert de nagel geen problemen op. Ik 
houd ‘m goed in de gaten.“
Hans heeft zijn mountainbike ingeruild  
voor een gewone fiets. Hij rent nog altijd 
fanatiek.

Licht regulerende werking
Een gellaag die de nagel volledig bedekt, heeft een licht regulerende 
werking. Tijdens het uitharden krimpt de gel enigszins. Dat zorgt voor 
een liftend effect op de zijkanten van de nagel. Zo kan een convexe 
nagel naar een wat rechtere stand gereguleerd worden en tegelijk bre-
der uitgroeien.

Medische  
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convex bolvormig
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hyperkeratose eelt
sulcus unguis nagelplooi
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