
Arkada techniek 
 
 
Stipezo staat in principe positief tegenover deze techniek maar 
wil wel restricties en opmerkingen plaatsen voor de 
geregistreerden in het RPV.  
 
 

 
Korte beschrijving van een Arkada behandeling. 

• Arkada is een techniek waarbij de nagel wordt voor behandeld met een bijbehorend 
serum. In dat serum zitten ingrediënten die de nagel én de huid onder en om de 
nagel elastisch maken, zodat een grotere correctie ineens mogelijk wordt gemaakt. 

• Met behulp van het speciale instrument, de Arkada kubus, wordt de teen en de 
teennagel gefixeerd. Met behulp van instrumenten wordt de curve van de nagel 
gecorrigeerd. 

• Met acrylgel wordt vervolgens de nieuwe nagelvorm gefixeerd. 
 
De volgende restricties zijn geldend: 

1. Pas deze techniek nooit toe zonder toestemming van de huisarts/behandelend arts 
bij patiënten met onderliggend lijden (denk aan diabetes, reuma, oncologische 
behandelingen, vaatlijden) 

2. Pas deze techniek bij een unguis incarnatus (nagel sulcus is door de nagel 
doorboord, de huid is niet intact) uitsluitend toe, na toestemming van de huisarts.  

3. De techniek mag alleen worden toegepast als de zorgverlener de training met goed 
gevolg heeft afgelegd, waarvan de Stichting Arkada Nederland de kwaliteit en 
certificering bewaakt. 

4. Stipezo neemt deze techniek niet op in het curriculum van hun opleidingen. Het is en 
blijft een opleiding met certificering door derden. 

 
Opmerking: 

• Er wordt gebruik gemaakt van acryl. Hiervoor is een giftig oplosmiddel noodzakelijk. 
Waardoor er een belasting bestaat voor de gezondheid. De praktijkruimte dient goed 
geventileerd te worden. Gebruik van composiet als fixeermiddel is niet giftig daardoor 
minder belastend voor de gezondheid. 

• Stipezo neemt geen verbijzondering binnen het RPV op voor deze techniek. (geen 
aparte Arkada registratie) Het is dus niet zichtbaar in het registratienummer.  

• Voor zichtbaarheid voor deze techniek kan met zich laten registreren bij Stichting 
Arkada Nederland. 

• Stipezo verzorgt geen periodieke accreditatie voor deze techniek. 
• Stipezo eist ook geen verplichting tot lidmaatschap/registratie van/door de stichting 

Arkada Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 


