STICHTING ARKADA NEDERLAND
Casus ARKADA

In iedere nieuwsbrief gaan we een casus met jullie bespreken over een UniBrace of Arkada
behandeltraject. Zo geven we je steeds weer nieuwe ideeën, hoe je een bepaald probleem aan zou
kunnen pakken. We houden jullie op de hoogte van behandelopties en combinaties en natuurlijk van
nieuwe producten. Heb jij zelf een interessante casus? Je bent van harte welkom die met ons te delen.
Stuur je foto’s en de casus gegevens naar info@stichtingarkadanederland.nl o.v.v. casusbespreking
nieuwsbrief. Deze casus laat goed zien welke soort gegevens we graag van je willen hebben.

Deze nieuwsbrief bespreken we een Arkada casus van Cindy
Oosterkamp. Zij is medisch pedicure en de eigenaresse van PObyC,
waar je de trainingen voor Arkada en UniBrace kunt volgen én ze is
medeoprichtster en voorzitter van Stichting Arkada Nederland.

20-05-2020
Man 62 jr. medische bijzonderheden; Reumatoïde artritis en
gebruikt bloedverdunners wegens een hartinfarct in het
verleden. Fitte actieve man, een cliënt van een collega.
Meneer heeft. De oorzaak ligt in de stand van de hallux, een
beginnende hallux valgus en een vrij lange dig. 2 die geen
dorsale druk veroorzaakt (geen ruiterteen), maar wel extra
zijdruk geeft in de schoen. Veel druk dus van beide kanten.
Mijn advies; naar de podotherapeut voor steunzolen en
rekening houden met de breedte van de schoen. Een
orthese vind ik nog niet noodzakelijk mits de twee andere tips worden opgevolgd.
Ik begin altijd met een gratis en vrijblijvend intake gesprek. Dat geeft mij de kans om de situatie in te
schatten. Daardoor kan ik een reële verwachting schetsen aan de klant, zodat die een weloverwogen
keuze kan maken. Hij heeft vaker beugels gehad, maar dat hielp steeds maar erg kort. Ik leg uit dat er
meestal meerdere nodig zijn voor we eenzelfde resultaat bereiken, als met Arkada in 1x mogelijk is. Dat
spreekt hem aan. Een flinke sprong vooruit ineens is dus ons uitgangspunt.
We hebben een afspraak gemaakt voor 18-06-2020. Een week voor de behandeling begint hij met
druppelen met het Arkada TC-16 serum. De ochtend voor de behandeling maakt hij een pakking met het
serum, zodat de nagel en nagelomgeving mooi soepel zullen zijn.

Indien nodig, frees ik bij het intakegesprek de nagel al dunner en maak soms, boven op een scherpere
buiging van de nagel, groefjes met een fisuurfrees. Die frees, haal je ongeveer 3x van proximaal naar
distaal plat over de nagel. Je kunt dit, waar nodig, om de paar millimeter herhalen over de hele breedte
van de nagel. Zo verzwak je een sterke curve en kun je die makkelijker vervormen tijdens de behandeling.
Bovendien, kan het serum zo extra goed doordringen in de nagelplaat.

18-06-2020
Ik begin de behandeling met het knippen van de nagel. Een vers geknipte rand is
soepeler en makkelijker te manipuleren. Dan reinigen, waarvoor ik TT-Sept, de kleine
excavator en een frees gebruik. Ik gebruik graag een iets dikkere fisuurfrees met
ronde top en rood bandje om in de sulcus eelt te verwijderen.
De nagel werd opgeruwd met een diamant side grip frees en daarna ontvet met de

PrimerPen van Arkada. Na het drogen, je wilt weer de ruwe witte krasjes in de
nagelplaat zien, heb ik een hoge bol acryl aangebracht, waarin de eerste fixator zal
steunen. Die fixator zorgt voor stabiliteit tijdens het manipuleren van de nagel. Dan is
het tijd om de teen vast te zetten in de “Cube”. Eerst de fixator bovenop, dan de
schroeven.

18-06-2020
De nagelplaat van meneer is erg lang. Ik merk dat ik eigenlijk niet ver genoeg naar
mijn zin, proximaal kan komen. Deels omdat de nagelplaat zo lang is dat mijn
instrumentjes niet helemaal over komen, maar ook omdat de nagel proximaal erg
vast zit aan het nagelbed. Ik wil natuurlijk geen onycholyse riskeren, dus ik besluit
niet verder te gaan, dan dat wat soepel gaat.
Omdat ik wel een zo goed mogelijk
resultaat wil halen en de nagel ook
proximaal al een flinke buiging maakt,
heb ik in overleg met meneer ervoor gekozen om de nagel
voor 2/3 vanaf distaal met Arkada te corrigeren. Het 1/3
proximale deel laat ik vrij van acryl. Nadat ik het acryl heb
afgewerkt, heb ik daar een kleine UB geplaatst met draad 03
comp/comp. Ik kan gelijk zien dat de nagel ook proximaal nu
mooi meekomt in de nieuwe curve. Op de foto is dit niet goed
in te schatten, maar ik heb met een centimeter de verandering
opgemeten. Er is bijna 1 cm winst behaald! Meneer was erg onder de indruk en had dit niet durven
verwachten. We zijn beiden erg blij met het resultaat. Het serum blijft hij tot de eerste controle nog 2x per
dag gebruiken.

02-07-2020
De eerste nacontrole was op 2 juli. Meneer is nog steeds blij en
heeft totaal geen last van zijn nieuwe nagel. De volgende
dag was het iets beurse gevoel, dat de meeste mensen wel
ervaren bij een Arkada behandeling weer weg. Zelf ben ik iets
minder tevreden, want ik zie dat de beugel lateraal iets te
veel is geweest, er is een klein hematoom ontstaan, maar
gelukkig geen onycholyse.
Hij gaat nu 1x per dag druppelen met het serum tot het flesje
leeg is. Het helpt bij de regeneratie van de nagel

09-09-2020
Het acryl bij een Arkada
behandeling blijft maximaal 10
weken zitten. Dan moet het er echt
af om mycose en bacteriën zo min
mogelijk kans te geven. Arkada acryl
bevat nano-zilver dat dit goed helpt
voorkomen, maar toch neem ik liever
geen risico’s. Het hematoom groeit
al langzaam uit en meneer heeft er
absoluut geen last van. Het acryl en
de UB is nu verwijderd. Omdat
meneer geen klant van mijn praktijk
is, draag ik hem nu weer over aan mijn collega, samen hebben we besloten om de nieuwe vorm wat
langduriger te fixeren met composiet pasta. Zo krijgt de nagel de kans om ook proximaal goed te wennen
aan zijn nieuwe vorm. Bovendien zien we al langzaam een nieuwe Corona lockdown in het verschiet, dus
we willen hem ondersteunen zo goed we kunnen.

03-06-2021
Speciaal voor deze casus bespreking
is meneer nog een keer bij me
geweest voor foto’s. Precies een jaar
na dato zien we hoe zijn nagel er nu
uitziet en wat het resultaat op de
langere termijn is geweest. Hij
vertelde dat het composiet er in
januari, midden in de lockdown, is
afgegaan. Gewoon uitgegroeid. Hij
heeft al die tijd geen last meer
gehad en is erg tevreden. Het hematoom is ook verdwenen en de nagel ziet er mooi gezond uit. (hij moet
over een week naar mijn collega pedicure dus de nagel is verder onbehandeld, alleen iets korter geknipt).
Er is goed te zien dat de nagel een stuk breder is dan hij vorig jaar in juni was. Ik denk, gezien de neiging van
de nagel, dat hij over een paar maanden er verstandig aan doet nog een keer een UB te laten plaatsen.
Om het bij te houden en te voorkomen dat het ver terug valt.
Daar staat hij volledig achter, want hij heeft nu al een jaar zonder last en zonder regulatie, gewonnen ten
opzichte van andere behandelingen uit het verleden.

