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Voetverzorging voor voetballers. 

Waar kan ik als voetballer op 
letten? 

 Koop je voetbalschoenen bij een goede sport-

zaak . 

 Houdt rekening met het kopen van  je voetbal-

schoenen op welke ondergrond je speelt en op 

welke positie je op het veld staat.  

 Was je voeten goed meteen na het sporten, liefst 

zonder zeep. 

  Droog je voeten goed af, ook tussen de tenen 

liefst met een katoenen doek dat droogt beter. 

 Draag tijdens het douchen badslippers om schim-

melinfecties en wratten te voorkomen. 

 Spuit je voeten in met een schimmelwerend mid-

del wat je bij je pedicure kunt kopen ter voorko-

ming van schimmel.  

 Draag sokken die vocht goed kunnen absorberen, 

bij voorkeur zonder naden. Dit kan extra druk 

veroorzaken. 

 Bezoek regelmatig een pedicure om problemen 

met je voeten te voorkomen of te verhelpen. 

 Laat je voeten behandelen door een pedicure het 

liefst niet op een trainingsdag of  een wedstrijd 

dag . Laat er liever een dag tussen zitten. Heb je 

een belangrijke wedstrijd neem dan een pedicu-

rebehandeling een week van te voren, dit heeft te 

maken met de gevoeligheid van de huid bij het 

teveel verwijderen van het eelt. 
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Waarom voetverzorging? 

Het voeten en benenwerk is zo belangrijk bij 

voetbal dat een goede voetverzorging 

essentieel is.  De voeten van een voetballer 

worden extreem belast tijdens het 

uitoefenen van  deze sport,  voeten van 

voetballers  staan bloot aan druk , wrijving 

en extreme krachten wat invloed kan hebben 

huid,  tenen, nagels, voetgewrichten en 

voetbogen  waardoor blessures kunnen 

ontstaan.  Een  sportpedicure kan je hierbij 

helpen ter voorkoming van voetproblemen  

of als je al een probleem hebt.   De meeste 

voetballers vinden het vreemd om naar de 

pedicure te gaan terwijl het juist het 

voetbalplezier kan bevorderen.  

Bijschrift bij foto of afbeelding 

Wat kan ik voor u doen? 

 Ik kan je nagelproblemen behandelen. 

 Eeltvorming, kloven, likdoorns eventuele 

blaren behandelen.  

 Je  teenstandafwijking begeleiden of 

doorverwijzen naar de juiste persoon. 

 Tijdelijke drukontlasting doormiddel van 

medical tape , sport tape of dynamic tape 

en antidruktechnieken 

 Ik kan je advies geven over sportsokken, 

sportschoenen om voetproblemen te 

voorkomen.  

Meest voorkomende 
voetproblemen bij voetbal 
zijn: 

 nagelproblemen zoals bv.  trauma, schimmelnagels 

en ingroeiende nagels.  

 Een trauma nagel kan ontstaan  door  te krappe 

schoenen of te wijde schoenen.  

 Aangezien sporters hun voeten zwaar belasten 

komen blessures vaker voor en door 

huidverwondingen heeft de huid minder 

weerstand waardoor schimmelinfecties 

gemakkelijk kunnen ontstaan. Schimmels aan 

nagels en de huid en wratten worden erg 

gemakkelijk in de kleedkamers, douches en sauna 

doorgegeven. 

 Eeltvorming, kloven, blaren en likdoorns  

ontstaan vaak door herhaalde druk en wrijving op 

de voet tijdens het voetballen.  

 Teenstandafwijking bij voetballers komen vaak 

voor door  schoenen in combinatie met de 

verschillende voetbewegingen zoals plotselinge 

stoppen, rennen en draaibewegingen. 
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