
 

 

Gebruiksaanwijzing orthonyxie 

• Onze orthonyxies zijn maatwerk en in hoogte, breedte en lengte gemaakt op de maat van 

uw nagelplaat in combinatie met dragen van sokken en schoenen# 

• Koop uw schoenen bij voorkeur ‘s middags, de voeten zijn dan net iets groter dan in de 

ochtend 

• Zet zodra u thuis komt indien toegepast de Copoline(watjes) vast met wat blanke nagellak 

• Maak iedere 6 weken een afspraak bij een medisch pedicure om de beugel te herplaatsen. 

• Zit niet aan de nagelbeugel/hechtmiddel/Copoline dus niet pulken of trekken 

• Copoline kunt u eventueel voorzichtig terug duwen en wederom met blanke nagellak 

vastzetten 

• Mocht het de beugel toch los laten, laat deze dan zitten, plak deze vast met een pleister 

en neem contact met ons/de medisch pedicure(indien deze de beugel laatst herplaatst 

heeft) op zoals hier onder beschreven, we herplaatsen de beugel en geven u advies om dit 

de volgende keer te voorkomen. 

• Inspecteer dagelijks uw voeten in de omgeving van de nagelbeugel als u geen of 

verminderd gevoel in de voeten heeft! 

• Indien problemen neem dan meteen contact op met ons info@vanbakelpodotherapie.nl 

of op werkdagen tussen 8.30 en 17.30   046-4588228 wij kijken graag naar het probleem 

en eventuele mogelijke oplossingen*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
# - De orthese/prothese en schoenen zijn 1 geheel van de therapie, indien problemen moeten wellicht andere schoenen met de zolen gedragen gaan 

worden. 
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Pedicure Aantekening/Medisch Ambulant 

Ambulante voetzorg Manuela 
0651747346 

Medisch Ja 

Beauty Huis 
Rijksweg Zuid 38 
6131AP Sittard 
0464264580 

Medisch Nee 

Enjoy your Feet Praktijk voor 
Voetverzorging 
Beneluxlaan 70 
6164ET Geleen 
0464750077 

Medisch Ja 

Feet for Feet 
Prins Hendrikstraat 15 
6127BR Grevenbicht 
0649019792 

Medisch Ja 

MaatwerkinVoetzorg-Sittard 
Reinoud-Flat 96 
6136DL Sittard 
0625331994 

Medisch Ja 

Pedicure A.Passon 
Pieter Breughelstraat 15 
6137 VV Sittard 
0464523149 

Medisch Ja 

Pedicuren en 
schoonheidssalon Anita Spee 
Gouverneur Houbenlaan 9 
6151ER Munstergeleen 
046-4525770 

Medisch Nee 

Pedicure Viktoria Lommen 
Rijnbeek 19 
6166GS Geleen 
046 475 49 16 

Medisch Nee 

Pedustans 
Vriendenkringstraat 45 
6441 LH Limbricht 
0652021093 

Medisch Ja 

Salon Belinda 
Lichtenberg 26 
6151BS Munstergeleen 
0627097943 

Medisch Nee 

Voetverzorging Bij U Thuis 
06-28243563 

Medisch Ja 

 


