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  Wat is voetschimmel? 
Jeuk, roodheid, schilfertjes  
en/of kloofjes tussen de tenen,  
soms een weke huid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe voorkomen? 

. Hou je voeten altijd goed droog, zeker tussen de tenen. 

. Trek dagelijks propere, liefst katoenen, sokken aan. 

. Draag schoenen die goed ventileren. Dus geen synthetisch 
materiaal, wel leder. 

. Draag slippers op plaatsen waar veel mensen  
op blote voeten lopen. 

 
 
 
Wat te doen bij voetschimmel? 
 De huisarts kan je een zalf voorschrijven. Hou ook rekening 

met de hierboven vermelde tips. 
 
 

 

 

voetkwaaltjes 
 

TIPS voor gezonde voeten 

 
Doe thuis best je schoenen uit. Zo kunnen je voeten ademen. 
 
Wissel regelmatig van schoenen. 
 
Was je voeten dagelijks met water en niet te veel zeep.  
  
Koop schoenen nooit te klein, ook al zijn ze heel mooi. Je voe-
ten moeten comfortabel zitten en je moet je tenen kunnen 
spreiden in je schoenen. 
 
Knip je teennagels nooit rond zoals bij je vingernagels, maar 

knip ze recht af.  

Opgelet!  Diabeten moeten zeer voorzichtig  omgaan met hun voeten 



    

 

  Wat is eelt, wat zijn kloven? 
Eelt is een plaatselijke verdikking van de huid. Een dun laagje 
eelt is een natuurlijke bescherming van onze huid. Wanneer 
de huid abnormaal verdikt is, kan dit soms pijnlijk worden. 
 
Als de huid te droog is en geen elasticiteit meer heeft kunnen 
kloven ontstaan. Kloven kunnen pijnlijk zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe voorkomen? 

Onder de douche of in bad kan je de eeltplekken 
zacht wegschrobben met een puinsteentje of 
voetrasp.  

 
Verhoog de elasticiteit van de huid door ze dagelijks in 
te wrijven met een vette, vochtinbrengende crème. 
 

 
Opgelet! Voeten steeds goed afdrogen, ook tussen de tenen. 
Geen vette crème tussen de tenen wrijven omdat daar de 
huid kan verweken en scheuren. 

 
 
Wat te doen bij veel eelt en/of kloven? 

Wanneer de eeltplekken te dik zijn om zelf te behandelen kan 

je terecht bij een pedicure. 

 

 

  Wat zijn ingegroeide teennagels? 
Nagelhoeken die ingroeien in de huid van de teen. Dit kan 
pijnlijk zijn en soms ontsteken.  

 
 
Een ingroeiende nagel kan ontstaan door:  

 
 
   . te nauwe schoenen 
   . scheefstand van de grote teen 
   . hoge hakken 
   . te strakke (steun)kousen     
   . aangeboren bolle nagelgroei  
 
 

Maar meestal krijg je ingegroeide teennagels omdat de na-
gels fout worden geknipt. 

 
 
 
Hoe voorkomen? 

. Knip je teennagels nooit te kort en knip ze recht af en niet 
rond zoals bij de vingernagels. 

 

 

 

 

. Vijl de hoekjes van de teennagel zodat er geen splinters kun-
nen ingroeien. 

. Draag schoenen en kousen die je tenen de ruimte geven om 
te bewegen. 

. Wanneer je tóch pijn voelt opkomen door te nauwe schoe-
nen, wissel dan je schoeisel en laat je teen bekomen. 

 
Wat te doen bij een ingroeiende teennagel? 

Wanneer je teennagel reeds aan het ingroeien is ga je best 
naar de huisarts of naar een pedicure.   

 


