
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
Deze maand een mooie UniBrace casus van medisch pedicure Tineke 
Peeters uit Haarlem.  Zij is lid van Stichting Arkada Nederland en vol 
enthousiasme bezig met de UniBrace techniek. Ze boekt mooie 
resultaten.  
 

 

Deze casus betreft een 65-jarige vrouw. Mevrouw heeft rechts een klapvoet en links arthrose van 
het CM1 gewricht. (Caput Metatarsale 1 of ook wel MTP1) en draagt steunzolen van de 
podotherapeut. Verder geen medische bijzonderheden. 
Mevrouw heeft twee jaar last van deze nagel met terugkerende pijn en ontstekingen aan de 
mediale zijde van de linker hallux. Mevrouw is de laatste twee jaar onder behandeling geweest 
van een collega pedicure maar deze pedicure heeft geen nagelbeugeltje geplaatst. De 
mediale zijde van de nagel van de linker hallux is convex en krult naar binnen, dit geeft druk in de 
sulci en veroorzaakt callus onder de nagel en in de sulci, met als gevolg ingroei van de nagel 
(ontsteking). Mevrouw heeft overwogen om haar nagel te laten opereren (wigexcisie).  
 
Mogelijke oorzaak: 
Door arthrose is de hallux rigide. Het distale gedeelte van de hallux staat licht in dorsaal flexie en 
de hallux en digitus 2 drukken licht tegen elkaar aan.  Mevrouw heeft onlangs op mijn advies 
nieuwe schoenen gekocht. Deze nieuwe schoenen bieden voldoende ruimte in de lengte en 
breedte en hebben een teenbox met voldoende ruimte voor de tenen, ook hebben deze 
schoenen een goede afwikkeling. Mevrouw heeft een teenspreider geprobeerd maar vond dit 
geen succes. Deze nieuwe schoenen zouden genoeg ruimte en een goede afwikkeling moeten 
bieden, zodat er in de toekomst geen problemen meer zouden kunnen voor komen.  
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 1e behandeling, 30 maart 2021: 
Callus onder de nagel en in de sulci 
verwijderd.  
UniBrace geplaats in de M-vorm, bilateraal 
met haakjes om de nagelplaat, draaddikte  
 0,3 mm. Ik kies bewust voor de M-vorm 
omdat er volgens mij eerst distale correctie 
nodig is. In de M-vorm, liggen de zij-pootjes 
van de beugel meer distaal. Ik vind de 

beugel op deze manier, vaak de eerste keer ook makkelijker te plaatsen en om dezelfde reden 
kies ik graag draad 3, zeker als ik bi-lateraal haakjes rondom de nagelrand wil gebruiken, het is 
dun en flexibel. Ideaal als er nog niet veel ruimte is. 
 
Advies: - 

• 2x daags Dadi Oil op en onder de 
nagel druppelen, ik werk graag 
met Dadi Oil en vind het niet fijn 
om veel verschillende producten 
in de praktijk te hebben. Vandaar 
dat ik niet het Arkada serum 
gebruik.  

• Schoenadvies 
• Orthese (niet gemaakt) mevrouw 

heeft een confectie teenspreider 
gekocht maar dit was achteraf geen succes 

 
 
Controle, 7 april 2021: 
Geen bijzonderheden, de nagel ziet er goed uit en mevrouw heeft geen klachten, geen foto 
gemaakt 
 

2e behandeling, 3 mei 2021: 
• De eerste UniBrace verwijderd 
• Opnieuw het callus onder de nagel en in de sulci verwijderd. De callus is in vergelijking met 

het eerste bezoek al sterk verminderd. 



• Nieuwe UniBrace geplaatst, dit keer in de W-vorm, bilateraal met haakjes om de 
nagelplaat, nu wilde ik iets meer proximaal corrigeren, vandaar de W-vorm, de zij=pootjes 
van de beugel liggen meer proximaal. 

• Draaddikte 0,3 mm. 
 
 
Tussentijdse behandeling, 17 mei 2021: 
Het beugeltje is losgelaten. Nieuw Unibrace beugeltje geplaatst in de W-vorm, bilateraal met 
haakjes om de nagelplaat, draaddikte 0,4 mm. Ik vond dit keer dat de nagel wel iets meer kracht 
kon gebruiken, daarom heb ik nu voor draad 04 gekozen. Ik bekijk iedere keer opnieuw wat de 
nagel nodig heeft en pas daar mijn materiaalkeuze en bevestiging op aan. 
Helaas heb ik dit keer geen foto gemaakt.  
 
 
3e behandeling, 9 augustus 2021: 
UniBrace verwijderd 
Composiet beugeltje geplaatst. 
De nagel is mooi gecorrigeerd en er is geen 
callus vorming meer onder de nagel en in de 
sulci. Het composiet beugeltje, van 
composiet pasta, is geplaatst op het 
breedste gedeelte van de nagel. Het 
composiet beugeltje corrigeert de nagel niet 
maar houdt de nagel nog een poosje in de 
nieuwe vorm vast. Doordat de nagel voor 
een langere periode in dezelfde vorm wordt gehouden, wordt voorkomen dat de nagel snel zijn 
oude vorm weer aanneemt.  
 
 
Conclusie van Tineke: 
Zolang mevrouw passend schoeisel blijft dragen acht ik de kans op recidief klein.  
Ik laat de nagelbeugeltjes altijd voor langere tijd op de nagel zitten, omdat ik van mening ben 
dat het corrigeren van nagels op een rustige manier moet gebeuren om complicaties te 
voorkomen. Mij is bekend dat de trekkracht van het staaldraad niet meer werkt na een paar 
weken maar mijn ervaring is, dat des te langer de nagel in een bepaalde stand gehouden wordt 
des te minder snel de nagel teruggaat naar zijn oorspronkelijke vorm (geheugen van de nagel).  
 
 
Nawoord van Stichting Arkada Nederland 
 
Dankjewel Tineke voor jouw mooie en goed geslaagde casus. Deze casus laat zien dat 
UniBrace in combinatie met goed schoonmaken en verwijderen van overtollig eelt 
onder de nagelplaat totaal ander nagelbeeld laat zien. Tineke heeft ervoor gekozen, 
om het haar vertrouwde product Dadi Oil in te zetten. Wij kunnen heel goed begrijpen 
dat ze graag een product gebruikt waar ze goede ervaring mee heeft en niet te veel 
verschillende producten in haar praktijk wil verkopen.  
 



Dadi Oil is een zeer goed product vol essentiële oliën met supermooie eigenschappen. Maar wat 
niet in Dadi Oil zit is collageen.  

In Arkada’s TC-16 serum zit maar liefst 16% (vis) collageen. Dit ingrediënt is 
de sleutel tot het succes van onze nagelregulaties en draagt sterk bij aan 
de kwaliteitsverbetering van de nagelplaat en nagelomgeving. Collageen 
zorgt ervoor dat de nagelplaat elastischer wordt en zich makkelijker laat 
vormen. Tea tree olie en oregano olie zorgen voor een antibacteriële en 
anti mycotische werking en het product bevat glycerine voor hydratatie. 
Het serum regenereert de nagelplaat en het en het bevordert de 
hechting van de nagel op het nagelbed. Dit is dus het verschil tussen het 
serum en andere olieproducten. 

 
Tineke schrijft dat zij ervoor kiest om de beugel lange tijd op de nagel te laten zitten omdat zij een 
geleidelijke correctie nastreeft. Maar het is een feit dat metaaldraad na verloop van tijd moe 
wordt en de nagel niet meer zal liften. Let op, dit geldt voor ieder draad! Het is dan ook de vraag 
in hoeverre de beugel dan nog bijdraagt aan het in stand houden van de gecorrigeerde vorm. 
 
UniBrace heeft door de combinatie van krachten een snellere werking dan de traditionele 
beugels. Daarom adviseren wij om een controle te doen na 3 weken. In gevallen waarin dat 
wenselijk is kun je dan al wisselen van beugel, bijvoorbeeld om nu wel een haakje rond de 
nagelrand te plaatsen of om een sterkere draad te kiezen of om correctie op een andere plaats 
langs de nagel te geven. De periode van 3 weken is echt voldoende om de eerste correctie 
rustig te laten verlopen.  
 
Wil je extra zacht te werk gaan, dan reguleer je dat beter door bijvoorbeeld te kiezen voor een 
dunnere draad of door UB minder kort te maken waardoor er minder spanning vrij komt of door 
het vastzetten van 1 of meerdere bochten van de M of door de beugel in vorm van de nagel 
mee te buigen waardoor de spanning ook zal verminderen of kies eens voor een unilaterale 
beugel.  
 
De vuistregel voor de lengte van je UniBrace beugel is als volgt; kies het gewenste formaat van je 
M-vorm, meet de beugel af op de nagel, 1 mm breder aan beide kanten van de nagel. De 
beugel is nu 2 mm te lang. Dan buig je de haakjes. Die nemen ongeveer 2 mm per stuk in beslag. 
Per saldo is hij nu 2 mm korter dan de breedte van de nagel. Dat is een mooie basis spanning, die 
objectief zichtbaar en meetbaar is.  
 
In gevallen waar je niet verwacht al snel nieuwe stappen te moeten nemen, kun je gewoon na 6 
weken de beugel verwijderen of een nieuwe plaatsen. Als je het nodig vindt om de correctie nog 
langer te ondersteunen, dan adviseren wij om het composiet streepje in te zetten. Dit is bedoeld 
voor fixatie, de UniBrace voor correctie. 


