
 
 

Mutualiteit Terugbetaling Aanvullende benodigdheden 

Partena  • 5 euro/sessie 

• Max 6 sessies/jaar  

• > 65 jaar geen doktersvoorschrift vereist 

• < 65 jaar doktersvoorschrift vereist  

• In te vullen formulier  

LM plus • 5 euro/sessie 

• Max 6 sessies/jaar  

• > 65 jaar geen doktersvoorschrift vereist 

• < 65 jaar doktersvoorschrift vereist  

• In te vullen formulier 

OZ • 2,50 euro/sessie 

• Max 8 sessie/jaar  

• > 65 jaar 

• In te vullen formulier  

 

Mensen met een eventuele systeemziekte zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus kunnen te maken 

krijgen met ernstige voet gerelateerde complicaties, zoals bijvoorbeeld zenuwstoornissen of 

doorbloedingsstoornissen , waardoor zij best extra goed voor hun voeten zorgen. Onze podologen 

staan graag in voor de zorg, opvolging en screening van deze voet gerelateerde klachten.  

Mutualiteit  Statuut  Terugbetaling Aanvullende benodigdheden 

Bond Moyson 
(BM)  

• Zorgmodel 

• Zorgtraject  

• Conventie  

• 2x/ jaar  

• Max 12 euro/jaar 

• Doktersvoorschrift  

• In te vullen formulier 

CM  • Zorgmodel 

• Zorgtraject  

• Conventie 

• 2x/jaar  
 

• Doktersvoorschrift 

Partena  / • 5 euro/sessie  

• Max 6 sessies/jaar  

• > 65 jaar geen doktersvoorschrift vereist 

• < 65 jaar doktersvoorschrift vereist  

• In te vullen formulier 

LMplus  / • 5 euro/sessie 

• Max 6 sessies/jaar 

• > 65 jaar geen doktersvoorschrift vereist 

• < 65 jaar doktersvoorschrift vereist  

• In te vullen formulier 

Bij klachten zoals klauw- en hamertenen kunnen er verschillende ongemakken ervaren worden door 

bijvoorbeeld de druk van de schoenen. Een silicone orthese is een hulpmiddel die volledig op maat 

gemaakt wordt. Het kan correctief, protectief of preventief gedragen worden tussen of rond de tenen, 

afhankelijk van de klacht.  

 



Ingroeiende teennagels komen voor bij alle leeftijdsgroepen. Afhankelijk van de ernst van het 

probleem en de oorzaak kunnen er verschillende behandelingen worden opgestart. Dit kan gaan van 

nood aan een chirurgische ingreep tot het onderhouden en voorkomen van het opnieuw ingroeien van 

de nagel door een podologische voetverzorging. Het plaatsen van een nagelbeugel kan aangewezen 

zijn bij steeds terugkerende ingroei of bij nagels die een typische conische vorm vertonen. Een 

nagelbeugel heeft als doel de vorm van de nagel op lange termijn te corrigeren.  

Wanneer de nagel geïnfecteerd is door een schimmel zal deze een geelwitte tot geelbruine kleur 

vertonen en kan mogelijks dikker, broos of brokkelig worden. Een podoloog kan de schimmelnagel 

lokaal behandelen door het geïnfecteerde deel weg te nemen en aan te bouwen met een 

schimmelwerende gel. Aangezien schimmels zeer hardnekkig kunnen zijn, kan een algemene 

behandeling noodzakelijk zijn. Dit kan men het best bespreken met de huisarts of dermatoloog.  

Wanneer er een groot deel van de nagel verwijderd moet worden door bijvoorbeeld een 

schimmelinfectie of bij het ingroeien van de nagel, komen er mogelijks ongemakken voor bij het 

opnieuw doorgroeien van de nagel. Dit komt doordat de huid de neiging heeft om omhoog te stulpen 

wanneer de nagel er niet meer is. Om dit te voorkomen kan de nagel aangebouwd worden met een 

specifieke gel. Dit geeft zowel medisch als esthetische voordelen. 

 

 


