
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In iedere nieuwsbrief willen we een casus met jullie bespreken over een UniBrace of Arkada 
behandeltraject. Zodat je steeds weer nieuwe ideeën krijgt hoe je een bepaald probleem aan zou kunnen 
pakken. Het idee is om jullie op de hoogte te houden van behandelopties en combinaties en natuurlijk van 
nieuwe producten. Het kan een casus zijn uit onze eigen praktijk, maar heb jij zelf een interessante casus, 
dan ben je 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. 

 
Onze eerste bespreking gaat over een UniBrace casus van Yvonne 
Boertjes van Praktijk Voeten & Welzijn in Ommen. Zij is medisch pedicure 
en de eigenaresse van de Arkada webshop én medeoprichtster en 
penningmeester van Stichting Arkada Nederland.  
 

01-06-2020 
 

Student 25 jr. geen medische bijzonderheden, sportief en actief 
type, kwam binnen met een ingroeiende nagel nadat de huisarts al 
een paar keer een partiele nagelresectie had uitgevoerd. Ik zag 
een zeer korte nagel aan de hallux links, met een ontbrekend stuk 
nagel mediaal. Proximaal wordt de nagel breder en dat stukje duikt 
de diepte in. 
 
Ik heb alles zo goed mogelijk gereinigd, waarvoor ik TT-Sept, de 
kleine excavator en frees gebruik. Er kwamen veel oude stukjes 
nagel uit tevoorschijn, die bij de ingrepen niet goed verwijderd 
waren. De sulcus was daardoor wat geirriteerd. 
De nagel werd opgeruwd met een diamant frees en daarna ontvet met de PrimerPen van Arkada. Na het 
drogen, je wilt weer de ruwe witte krasjes in de nagelplaat zien, is bond aangebracht en uitgehard met de 
UV lamp. Omdat het een vrij dunne nagel is, heb ik ervoor gekozen een UniBrace van draad nr. 03 te 
plaatsen, aan beide kanten vastgezet met vloeibare composiet. (UB 03 comp/comp) Ik heb de nadruk op 
de mediale kant gelegd en zoveel mogelijk die zijde geprobeerd te ontlasten. De beugel is geplakt omdat 
er nog geen ruimte is om haakjes om de nagel te plaatsen. De composiet ligt op de rechte stukjes tussen de 
bochtjes en niet op de bochtjes. Dat laat de “M”-vorm vrij om de elastische kracht B volledig te benutten, in 
tegenstelling tot het vastplakken met composiet op alle punten van de “M”. 
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Thuis advies: ’s Morgens druppelen met 08 Oil omdat de sulcus al iets geïrriteerd is, kan dat een ingang 
voor schimmels en bacteriën zijn. 08 Oil gaat dat tegen. ’s Avonds druppelen met TC-16 serum van 
Arkada, dit helpt met de regeneratie van de nagel en nagelbed en versnelt het correctieproces..                          
Schoenen geadviseerd die de tenen de ruimte geven. Contact met mij opnemen als het nodig is. 

15-06-2020 
 

1e Controle. Ik heb alles laten zitten omdat de beugel geen hinder 
veroorzaakt en deze student niet in de gelegenheid is elke week te 

komen. Overigens heb ik ervoor gekozen het ontbrekende stukje 
nagel niet aan te bouwen met composiet of gel. Aangezien het 
kunstproducten zijn en altijd een risico geven op de ontwikkeling 
van mycose. De beugel helpt het stukje nagel wel over de huid 

groeien. Zo kun je alles goed zien en in de gaten blijven houden. 
De druppels kunnen ook goed onder de nagel lopen en hun doel 

bereiken.

30-06-2020 
 

De nagel is al flink gegroeid en ik heb de beugel nu vervangen. 
Weliswaar had het bochtje iets verder naar voren gekund maar hij 
had er geen last van dus heb ik ervoor gekozen dit te laten zitten. 
Heb er voor de zekerheid wel een stukje Ligasano onder gelegd ter 
bescherming.  
Wederom mediaal OP de nagel met draad 03. Hij mag stoppen met 
de 08 Oil maar het serum blijft hij wel 1x per dag gebruiken.  
 

16-07-2020 
 

De beugel is nu verwijderd. De volledige breedte van de nagel is 
tevoorschijn gekomen, meer correctie is niet nodig. Hij blijft 

druppelen met het serum en meldt zich als hij weer in de 
gelegenheid is om te komen. Het serum helpt met de groei en 

regeneratie van een gezonde mooie nagelplaat en hechting op 
het nagelbed. 

  



 

 

31-08-2020 
 

De nagel is netjes uitgegroeid maar omdat er een barst in dreigt te 
ontstaan heb ik de nagelplaat vastgezet met een lijntje composiet, 
gemaakt van de dikkere composiet pasta. Dit houdt de, met de 
beugels verkregen, stand van de nagel vast en geeft stevigheid 
aan de zwakke plek. Deze student kan met een gerust hart weer 
deelnemen aan het studentenleven.
 
 
 
 
 
 


