
 

 

Over Medi-pedicure.nl 
 

Medische complicaties aan uw voeten of een 

verzorgende behandeling? 

Als gediplomeerd medisch pedicure help ik u bij 

klachten en voorzie ik u van advies. Maar ook voor 

een ontspannende, verzorgende behandeling bent 

u bij mij aan het juiste adres. Regelmatige controles 

en behandelingen helpen uw voeten gezond te 

houden.  

U kunt een gratis afspraak maken voor een 

voetencheck. 

 

 

 
Contact opnemen 
Adres: Hurksestraat 6 
              5701 GZ  
              Helmond 
Telefoon: 06-28 97 15 09 
E-mail: info@medi-pedicure.nl 
Web: www.medi-pedicure.nl 
 

 
 

Openingstijden 

Maandag   09.00 – 14.00 uur 

Woensdag 09.00 – 14.00 uur  

               en 19.30 – 21.30 uur 

Vrijdag       09.00 – 14.00 uur 

 

 
Medi-pedicure.nl is aangesloten bij de 

landelijke branche organisatie Provoet 

 

 

 
 

MEDI-PEDICURE.NL 

Oudere voet 

  

http://www.medi-pedicure.nl/
https://www.provoet.nl/


 

 

Medische Pedicure 
 

Als medisch pedicure ben ik breed opgeleid en ben 

ik gespecialiseerd in het behandelen van alle 

risicovoeten. Deze kunnen zijn ontstaan door 

reuma, diabetes, kanker, spasticiteit, ouderdom en 

verwaarlozing.  

Door mijn uitgebreide kennis en ervaring op het 

gebied van orthesiologie, nagelregulatie, -reparatie 

en drukverdelingstechnieken kan ik uw 

complexere voet- en nagelproblematiek goed 

behandelen.  

Door mijn behandelingen probeer ik uw klachten te 

verminderen en risco’s te beperken. 

Oudere voet 
 

De oudere voet is ook een risicovoet! 

Bij het ouder worden wordt de huid van 

de voet geleidelijk aan dunner. U kunt 

daardoor makkelijker beschadigingen 

aan de voeten en infecties oplopen. 

Daarbij kunnen voetaandoeningen 

bijzonder pijnlijk zijn en uw mobiliteit 

behoorlijk aantasten, waardoor u kunt 

worden beperkt in uw gaan en staan. Het 

is dus belangrijk om uw voeten 

regelmatige extra aandacht te geven. 

 

Heeft u risicovoeten? dan is een 

regelmatige behandeling belangrijk. 

Als medisch pedicure werk ik 

samen met uw huisarts, 

verpleegkundige, 

podotherapeut, fysiotherapeut 

en orthopedisch schoenmaker. 

 

Medische Pedicure Behandeling van 

de oudere voet. 

 

Er wordt een voetonderzoek gedaan dat 

bestaat uit: een anamnese, inspectie 

(inclusief standsafwijkingen en 

bewegelijkheid), testen van de 

sensibiliteit met dieptegevoel en 

palpatie van de arteriële pulsaties.  

 

Daarnaast bevat de behandeling onder 

andere het knippen van de nagels, het 

desinfecteren van de voet, het 

verwijderen van linkdoorns en eelt, het 

schoonmaken van de nagelomgeving en 

een korte voetmassage. 

 

 

 


