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Nagelunit -
AZ Maria 

Middelares

• Belang nagels: 

functioneel, esthetisch.

• Pathologie, meer dan 

we denken.

• Weinig centra die dit 

aanbieden.

• Diagnostische

behandeling (alle 

dermatologen uit ons 

team.

• Conservatieve aanpak 

nagelziekten –

‘dedicated’ pedicure. 

• Nagelchirurgie (Dr 

Dhondt, Dr Dekeyser, 

Dr Veramme).

Linda Temmerman   19 10 21



NAGELCHIRURGIE



°According to the American Academy 

of Dermatology, 99% of people will

experience a nail disorder during their

lifetime (Crutchfield, 2013). 

° Many of these disorders will require

medical intervention.

° Nail disorders are the chief complaint

in 10% of all medical visits to

dermatology specialists (Leone and

Schupbach, 2017).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7105659/#b0060
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7105659/#b0175


• Nivel (NL) registratie
huisartsen 2019



• Vingernagels groeien gemiddeld 3,5 mm / maand
De nagels van de dominante hand groeien sneller.

• Teennagels: gemiddeld 1,6 mm / maand

• 50 % nagelpathologie: infectieus

• 15 % inflammatoir

• 5 % pigmentstoornissen, link naar onderliggende
pathologie of CA 

• 30% andere: meestal traumatisch, exogeen…

kliniek, dermoscopie en biopsie!

Dtsch Arztebl Int. 2016 Jul; 113 (29-30): 509 –518

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5527843/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5527843/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5527843/




ONTSTOKEN NAGELS: KAN HET ALLERGIE ZIJN?

ELS VAN AUTRYVE







- Reageren en vormen een ketting: polymeer

- Lijmen, lakken, industrie 

- tandheelkunde

- Nagellak en kunstnagels

ACRYLATEN



•Smeert niets…

•Enkel biologische en natuurlijke producten…



NATUURLIJK = VEILIG?



• Bevatten terpenen, linalool, eucalyptol

• Heel sterke contactallergenen: reacties komen veel voor

• Ook endocrinologische verstoorders: meerdere gevallen van pubertas 

preaecox

ESSENTIËLE OLIËN





• Nieuwe bewaarmiddelen: isothiazolinones

•0%: commercieel gegeven

•Trends: ‘natuurlijk en bio’

•Korstmos en propolis toegevoegd 

aan onze standaardreeks

NIEUWE ALLERGENEN:

VOLGENS DE TRENDS…



• Bewaarmiddel in farmaceutische crèmes,  in cosmetica en 

reinigingsmiddelen

• Zit in voeding

• Contactallergie zelden

• Zwakke oestrogene werking ooit bij dieren, nooit bij mensen aangetoond

• Bij uitstek te verkiezen bewaarmiddel, maar de commerciële trend ziet 

het anders…

DE PARABEL VAN DE PARABENEN



• Natuurlijke bestanddelen, plantenextracten te mijden in 

topica

• ook in farmaceutica

• zeker bij atopie: zalven met weinig bestanddelen en zonder 

parfums of planten verkiezen

• Persisterend eczeem nagelwallen: te testen

TAKE BACK TO OFFICE MESSAGE



• Steeds gebruikte produkten goed navragen, en mee testen





dit is een schimmel, of toch niet?

Sam Dekeyser

VERKLEURING VAN DE NAGEL



WAT IS GEEN SCHIMMEL?



WAT IS GEEN SCHIMMEL?



• 50% van alle nagelproblemen

• 2-5% van de bevolking

• Teennagels (7x) >< vingers

• 80% dermatophyten (Tr. Rubrum 50-75%), gisten, schimmels

TINEA UNGUIUM



Klinisch 
vermoeden

STAALNAME
NOODZAKELIJK



STAALNAME NOODZAKELIJK

Want:

• niet elke dikke of gele nagel is een schimmel

• niet alle infectieuze nagels zijn dermatophyten

! Lange en dure behandeling, mogelijke bijwerkingen !

© Richert B



STAALNAME NOODZAKELIJK

Hoe?

• Doe het zelf!

(of door goed getrainde medische pedicure)

• Nagel ontsmetten met alcohol (géén chloorhexidine)

• Droog materiaal in droog potje

• Overleeft 2-4 weken buiten het lichaam

© Richert B



© Richert B

Neem alles wat aangetast is 
zo veel mogelijk weg, tot op 

de rand van de gezonde nagel

- voldoende materiaal
- minder vals negatieven
- dermatofytoom wegknippen



STAALNAME NOODZAKELIJK

© Richert B

Superficieel

• schrapen (curette, 
mesje)

Subunguaal

distolateraal

• ruim wegknippen 
(tang)

• keratine onder 
nagel curetteren

Proximaal

• punch biopt

naar Richert B et al.



WEGKNIPPEN





FREZEN



ALTERNATIEVEN

© Richert B

naar Richert B et al.



ALTERNATIEVEN

naar Richert B et al.



ALTERNATIEVEN

naar Richert B et al.



ALTERNATIEVEN

naar Richert B et al.



DETECTIE VAN SCHIMMEL

Rechtstreeks onderzoek + cultuur

• Nadeel: traag, beperking sensitiviteit (vals negatief)

• Bodem Sabouraud

• Daarna herkenning schimmel via microscopie 

Komende nieuwigheden AZ Maria Middelares

In nabije toekomst: 

• IDFP medium

• MALDI-TOF MS detectie (matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight 

mass spectrometry)

--> snellere, accuratere diagnose



THERAPIE

Steeds COMBINATIETHERAPIE

• Avulsie

• +/- lokale therapie

• +/- systemische therapie

~ afhankelijk van type onychomycose!



DLSO

≤ 1/3 nagelplaat

Partiële avulsie 
(mechanisch, 

chirurgisch, chemisch)

Topische 

behandelingen 
(antischimmel 

crème op nagelbed, 

nagellak op plaat)

DLSO

> 1/3 nagelplaat

Topische 

behandelingen

+

Systemisch

Bij faling

Partiële / Totale

avulsie
(mechanisch, 

chirurgisch, chemisch)

naar Richert B et al.



NAGELPLAAT

(lak)

Ciclopirox 8% (1x/D)

Amorolfine 5% (1x/W)

NAGELBED

(crème)

Terbinafine  

Sulconazole

Bifonazole 1x/D

Miconazole

Ciclopirox
naar Richert B et al.



SYSTEMISCHE THERAPIE

• Terbinafine 250 mg/D (vingers: 6w; tenen: 12w)

• Itraconazole 400 mg/D - 1 w/maand (vingers: 2 maand;  tenen: 3 maand)

• Fluconazole 200mg/week (tot genezing => vele maanden)



PREVENTIE

• Goed drogen van de voeten

• Wasbare slippers dragen in de douches (sportclubs)

• Terbinafine crème of Isobetadine zeep in het weekend

• Vermijd stilstaand water

• Douchevloer regelmatig ontsmetten/poetsen

• Desinfectie van de schoenen

• Schoenen verluchten (niet onder radiator!)



TAKE BACK TO OFFICE

1. Geen behandeling zonder 

bevestiging

2. Goede staalname is 

de hoeksteen

3. Aangepaste behandeling 

~ klinische vorm



TRAUMATISCHE ONYCHOLYSE



TRAUMATISCHE ONYCHOLYSE



https://voetenenkelklacht.nl/voetklachten/strakke-buigpees/diagnose/lichamelijk-onderzoek/jubelteen

TRAUMATISCHE ONYCHOLYSE

Eenmalig of herhaaldelijk trauma

• stoten

• wrijving

• STATIEK!

• ≠ schimmel

• Maar superinfectie mogelijk



NAGELPSORIASIS



NAGELPSORIASIS

https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/ptxt/Psoriasis.htm



NAGELPSORIASIS

Bolognia, Dermatology 4th Edition



NAGELPSORIASIS

Bolognia, Dermatology 4th Edition

• vaak voorkomend bij plaque 

psoriasis (50-80%)

• soms geïsoleerd 

• hoger risico op psoriasis 

artritis! 

(rol nabijheid gewricht?)



SUBUNGUALE ECCHYMOSE

• Oppervlakkige bloeding onder 

de nagelplaat



DONKERE VERKLEURINGEN

https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/mtxt/MelanomaMaligna.htm



Nagelsymposium 19/10/21
Tumoren en Chirurgie

Dr Dhondt Veerle



Tumoren van het nagelapparaat

• 1. Keratinocyt
• Wratten, kerato-acanthoom, Bowen, SCC, onychomatricoma,..

• 2. Melanocyt
• Lentigo, naevus, maligne melanoom

• 3. Soft tissue
• Glomus tumor, mucoid cyste, benigne peri-ungeale fibromen (Koenen 

tumor), subungeale fibrokeratomen, exostose

• 4. Vasculair
• Granuloma pyogenicum



Meest voorkomende nagelchirurgie

• Ingroeiende teennagel

• Biopten

• Tumoren



ANATOMIE







Ingroeiende teennagel











Fenol 88% 
2x2min

Geen 
neutralisatie



Vet verband







Retronychie



Retronychie





• Retronychie

• Enige indicatie voor

retractie van de

ganse nagelplaat



Laterale longitudinale nagelbiopsie

Bv lichen, psoriasis
- Beste biopsie om ganse nagelapp te 
zien
- Lateraal
- Longitudinaal
- Let op voor de laterale matrixhoorn
- ! Def smallere nagel
- Longitudinale versnijding op 

pathologie (te vermelden op 
aanvraag!)



Enkele andere tumoren



Onychomatricoma



Acquired ungeal fibrokeratoma



Onychopapilloma



Glomus tumor
Pinpoint test 



Exostose



De zwarte/ bruine nagel







Pigmentletsel



Proximale biopsie





Melanoom van de nagelplaat

• 70%: Matrix=> long melanonychie

• 30%: Nagelbed: nodule (pigment of niet)

• Elke nodule, ulceratie, geïsoleerde pigmentatie, onverklaarde 
monodact paronychie (zeker met destructie van de nagelplaat) 
MOET een melanoom doen vermoeden

• Bij onverklaard ‘granuloma pyogenicum’=> zeker opsturen voor 
APD



Verdachte kenmerken

• Monodactylitische long melanonychie >50j

• Grote teennagel of duim

• Donkerder worden

• Breder worden

• ‘Blurred’ border

• Destructie van de nagelplaat

• Peri-ungeale pigmentatie= Hutchinson sign



Behandeling

• Melanoma in situ: 

• Volledige excisie van het nagelapparaat met 6mm marge

• Invasief melanoom: 

• Amputatie 



54j

Man

Pijn aan de linker duim sinds 
enkele maanden

Reeds 3maanden AB 
gekregen zonder succes

Werkt in slachthuis



Pijn thv de nagel DD

• Kerato-acanthoom

• Glomus tumor

• Vreemd lichaam

• Exostose

• Jicht 



95j man

‘aanwas’ onder de nagelplaat 
distaal

Geen pijn

Dd wrat?



Biopsie => BOWEN’s disease=  SCC in situ

• Meest freq maligne tumor van het nagelapparaat

• Vingers >>>>>tenen

• Duim> index>>andere vingers

• Monodactylitisch

• Etiologie: Arseen, oncogene genitale HPV 

• Klinisch wratachtige verdikking thv 1 nagel=> BIOPT

• Goede prognose

• Therapie: HK, PDT, Efudix



• Sinds vele jaren

• Destructie van de nagelplaat

• Bourgonnerende tumor op 
nagelbed

• APD: invasief, matig 
gedifferentieerd SCC

Om het plaatje compleet te maken



Melanoom

CAVE

SCC



CONSERVATIEVE AANPAK VAN 

NAGELPROBLEMEN

Dr. Lien De Smet



INGEGROEIDE TEENNAGEL

UNGUIS INCARNATUS - ONYCHOCRYPTOSIS



• Preventie: nagel recht afknippen (niet te rond en niet te kort)

• Wiekje plaatsen (filmpje)

- pedicure

INGEGROEIDE TEENNAGEL



- Chloorbadje: lauw water – chloramine Pura tablet oplossen – max 10min 

- Fucicort op alle roodheid 1x/dag

- Bij forse ontsteking – abcesvorming

» Pus kweken

» Empirisch Amoxiclav 875mg 3x/dag 7tal dagen

- Hypergranulatie (wild vlees): aanstippen met zilvernitraat

» Stokjes: kopje natmaken en aanstippen

» Stiften: vb: Avoca zilvernitraatstift

» Cave: zwartverkleuring nadien

INGEGROEIDE TEENNAGEL MET PARONYCHIA



• Bij chronische paronychia zonder ingroei van nagel vb. aan vinger-

! vaak candida ! (zeker bij diabetes-patiënten)

- Droog houden

- Steeds handschoenen aandoen voor nat werk

- Trauma/pulken vermijden

- R/ idem met chloorbadje en Fucicort tegen inflammatie

- R/ Daktarin (miconazol) oplossing op de nagel

- R/ systemisch Diflucan 50mg/dag of 200mg/week



PINCER NAIL



• Verweken van de nagelplaat dmv 40% ureum

Onyster cream, Xerial 40 gel

• Beugeltje – pedicure

• Chirurgische behandeling: 

nagelversmalling dmv wigexcisie met fenolisatie

PINCER NAIL



MEDIANE CANALIFORME NAGELDYSTROFIE
van Heller



• Oorzaak is niet precies bekend

- trauma, infectie, tendinitis doorgemaakt?

• Groeit meestal vanzelf uit – kan maanden duren
- Groeisnelheid

» vingers: 3mm/maand (4-6maand)

» tenen: 1mm/maand (8-12maand)

• Vervelend, overal blijven haperen

- Versterkende nagellak: Si-Nails

- Secondelijm

- Kunstnagel – pedicure 

MEDIANE CANALIFORME NAGELDYSTROFIE



KUNSTNAGEL

VOOR NA AFFREZEN 
NA



WASHBOARD NAILS
Habit thick nails



• Oorzaak: repetitief trauma, tics, chronisch wrijven

- Vaak onbewust

• Nagelriem meestal ook beschadigd 

• Behandeling: 

- Tic afleren

- Vaseline, versterkende nagellak

- 20% siliconecrème Fagron

- Micropore tape op de nagel aanbrengen

WASHBOARD NAILS



VOOR NA



ONYCHOMADESE - DAKPANNAGELS



• Door groeistop nagels – nieuwe nagel schuift onder losse oude nagel

- Trauma, ziekte, stress,…

• Behandeling: 

- Indien 1 laag: oude nagel bij voorkeur zo lang mogelijk ter plaatse laten om 

de nieuwe nagel eronder te laten groeien

- Bij meerdere lagen: laten affrezen door pedicure

• Preventie

- Druk en trauma vermijden

- Tapen van vlezige teentop indien dit een barrière vormt

DAKPANNAGELS



VOOR 
NA 



• Materiaal:  

Leukotape classic (2cmx10m) 

TAPEN



ALGEMENE ADVIEZEN
voor elke nagelprobleem



• Nagels alleen knippen als ze zacht zijn (na bad/douche)

• Teennagel recht afknippen

• Aanbrengen van vaseline op de nagels na baden

• Nagelriem niet terugduwen

• Niet onder de nagel gaan om te reinigen

• Nagels niet te lang laten groeien, geen kunstnagels

• Geen agressieve mani- en/of pedicuren

• Voldoende ruime schoenen, maar niet te ruim

• Schoenveters fatsoenlijk strikken

VERZORGINGSADVIEZEN



CAPILLAROSCOPIE: 

WANNEER TE VRAGEN?

Dr. Sara Nguyen



CAPILLAROSCOPY



• 4-15%

• ♀ > ♂

• Bi- or triphasic colour change in hands, feet, 

nose, earlobes and tongue

- Blanching (ischaemia) 

- Cyanosis (anoxia) 

- Rubor (reperfusion)

• Painful, intermittent

• Few minutes  several hours

RAYNAUD’S PHENOMENON (RP)

C. Matucci-Cerinic et al. JEADV, 2018



PRIMARY VS SECONDARY RP

Primary RP Secondary RP

Young women (<30 years) Patients aged > 30 years

Attacks are symmetric and of short duration Attacks are asymmetric, extremely painful 

and prolonged

No tissue lesions (digital pitting scars, 

teleangectasia)

Tissue lesions seen

Normal nailfold capillaroscopy Abnormal nailfold capillaroscopy in the 

setting of connective tissue disease (CTD)

No features of CTD on clinical evaluation Association with CTD is common

Autoantibodies absent Autoantibodies could be positive when 

associated CTD

C. Matucci-Cerinic et al, JEADV, 2018



PRIMARY VS SECONDARY RP

CTD

• 2/3: Systemic sclerosis

• 1/3: Other

– Mixed Connective 

Tissue Disease

– Systemic Lupus

– Rheumatoid arthritis

– Sjögren’ s syndrome

– Overlap syndrome

– Systemic vasculitides

– Myositis

10-15%

• Laboratory tests: ANA

• Nailfold capillaroscopy

M Cutolo et al. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2013



LET’S TALK ABOUT SYSTEMIC SCLEROSIS…

RP = onset manifestation of SSc in more than 90% of cases

Tamiko R et al. Annual review of pathology. 2011



EARLY SSc = high probability to develop definite SSc during a 20-year follow-up

LEROY & MEDSGER (2001)

Raynaud’s phenomenon

Capillaroscopy:

Scleroderma pattern
SSc antibodies (anticentromere/ anti-Scl70/ 

anti-RNApolymerase III/ anti-PmScl)

+
AND/OR

Valentini G et al, Current Rheumatology Reviews, 2014



IMPORTANT CLINICAL SIGNIFICANCE

RP Anti-SSc CAP 5y 

(% 

definite)

10y

(% 

definite)

15y

(% 

definite)

+ - - 1,3 1,6 1,8

+ + - 21,5 32,3 35,4

+ - + 22,6 22,6 25,8

+ + + 65,9 72,7 79,5

M Koenig et al. Arthritis Rheum, 2008



Noninvasive examination of the morphology of nailfold dermal papillary capillaries using a magnification system

CAPILLAROSCOPY

M Cutolo et al. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2013

http://www.rheumaknowledgy.com/nailfold-capillaroscopy/



DIFFERENCE BETWEEN PRP AND SRP

pRP

sRP



SCLERODERMA PATTERN

moderate loss of capillaries

absent or mild ramified capillaries

mild disorganisation of 

the capillary architecture

frequent capillary

haemorrhages

frequent giant capillaries

M Cutolo et al. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2013

• Normal: <20µm

• Dilatation: 20-50µm

• Giant: >50µm



SCLERODERMA SPECTRUM DISORDERS

Systemic sclerosis Dermatomyositis

MCTD UCTD

Scleroderma
pattern

Other CTD (SLE, Sjögren, RA, vasculitis…)  non-specific abnormalities

M Cutolo et al. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2013



SOME PRACTICAL ADVICE…

No application of nail polish

Gel nails: no manipulation for 4-6 weeks



SOME PRACTICAL ADVICE…

Avoid mechanical trauma



SOME PRACTICAL ADVICE…

No contraindication for black patients



SOME PRACTICAL ADVICE…

Capillaroscopy is ALWAYS performed on the hands



• In case of RP, an underlying disease has to be excluded

• Nailfold capillaroscopy + blood sample

• The most frequent connective tissue disease is systemic sclerosis

• RP is the first symptom in 90% of systemic sclerosis patients

CONCLUSION
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