
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 keer een casus van een praktisch helemaal 

aangetaste nagel.  

 

Ik krijg vaak de vraag, hoever moet ik dat 

weghalen? Nou heel erg ver. Je freest echt alles 

weg dat verkleurd is, wit of bruin of welke kleur 

dan ook, wat los zit. Alles dat dus niet meer 

functioneel is. 

 

Dat kun je uiteraard doen met de nattechniek. 

Maar als je van plan bent om direct regulatie toe 

te passen, dan is dat geen goed idee. Immers is 

vocht een van de grootste vijanden als je een kunstproduct wilt gebruiken. Denk aan de 3 V’s. Vocht – Vuil 

– Vet. 

 
 

Frees dus droog en zoals je ziet kan dat zelfs als je zover moet gaan. Ik gebruik hiervoor een 

combinatie van een keramische frees, of bijvoorbeeld een tungstenfrees en een rvs-bolkopje met 

vertanding. Je haalt eerst de bulk weg, wat ik ook wel met een kleine nageltang doe waar ik 

maar kan. Dan frezen en het nagelbed frees ik na met dat bolkopje. Alles op een iets lager 

toerental en rustig vanaf 1 kant, niet te veel heen en weer, omdat het nu eenmaal iets warmer 

kan voelen dan met de nattechniek. Je zult zien, als je dit oefent dat eigenlijk alles heel goed 

droog kan, als je het maar rustig doet. 
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Dan heel goed schoonmaken en daarvoor laat ik een paar 

seconden Aarkada TT-Sept inwerken. Peuter goed alle hoekjes, 

randjes en gaatjes schoon.  Ik heb de nagelwal opzij getapet, 

zodat ik minder snel tegen haar huid kom met de freesjes en mijn 

excavator. Het geeft ook een goed beeld van de volle zijkant van 

de nagel. Om de tape goed te laten hechten, gebruik ik Aarkada 

Skin Cleaner. Echt ideaal!!  

Tip; Ook erg fijn om een erg van (wond)vocht doordrongen nagel 

droger te maken. Dan gebruik ik er een microborsteltje voor.  

 

 

Zoals je ziet, begint deze nagel al ver proximaal te tunnelen.  

Doordat de nagel zo losligt door de vervorming is het ook een ideale ingang voor schimmels, 

bacteriën en ander gespuis wat er niet hoort. Daarom heb ik er met de klant voor gekozen de 

nagel te reguleren.   

 

Dat heb ik gedaan met een Mini M, die aan beide kanten op 

de nagel is geplakt met composiet.  De nagel ziet zo vast aan 

het nagelbed, dat er echt geen haakje onder kon. Daarbij 

komt dat mevrouw een lichte neuropathie heeft en al op 

leeftijd is, dus loop ik liever geen risico’s.  

Overigens is het hele traject echt haar keuze ondanks haar 

leeftijd! Ze houdt van verzorgde nette nagels en heeft er haar 

hele leven al problemen mee. Ze vindt het fijn dat ik het eens 

in de zoveel tijd weer recht kan breien. Ze heeft dit dus al 

vaker gedaan in de afgelopen 15 jaar dat ze bij. Mij komt. 

 

Het idee van de beugel is dat deze de tunnel weer rechter maakt. 

Dan komt de nagel platter op het nagelbed te liggen en kan weer 

hechten. De onycholyse verminderd en de bacterie etc., heeft 

geen ingang meer. Uiteraard druppelt ze thuis met Aarkada 08Oil.  

 

 

Ik zal jullie op de hoogte houden van de voortgang van deze 

casus. Ik ben zelf ook benieuwd of het weer gaat lukken.

 
 

 
 

 

 

 


