
Voetschimmel 
 

Voetschimmel of zwemmerseczeem genoemd, is een 

infectie aan de voeten die wordt veroorzaakt door 

schimmels. Naast jeuk kan de huid, met name tussen te 

tenen, rood en schilferig zijn. Bij een hardnekkige infectie 

kan de huid zelfs openbarsten. Schimmels leven het liefst in 

een warme en vochtige omgeving. Door transpiratie of 

omdat de voeten niet goed worden gedroogd na het 

douchen, heerst er dus tussen de tenen een prima klimaat voor schimmels om hier te overleven en 

zelfs te vermenigvuldigen. Ook voetafwijkingen, zoals doorgezakte voeten, kunnen oorzaak zijn dat 

de voeten niet goed kunnen worden geventileerd. Hierdoor vergroot de kans op schimmelgroei. 

 

De meer populaire benaming "zwemmerseczeem", zoals voetschimmel dus ook wel wordt genoemd, 

doet vermoeden dat de aandoening alleen voorkomt bij zwemmers. Dit is onjuist. Inderdaad kan 

men voetschimmel oplopen in zwembaden. Maar ook in andere vochtige ruimtes in bijvoorbeeld 

openbare gelegenheden, zoals douches en kleedkamers in gymzalen en sporthallen, kan iedereen 

voetschimmel oplopen. 

 

Wat te doen? 

Voetschimmel kan behandeld worden met een schimmeldodend middel. U kunt een dergelijk middel 

bijvoorbeeld bij uw pedicure kopen. Bij een hardnekkige schimmelinfectie, die langdurig aanhoudt, is 

het raadzaam om een arts te raadplegen. 

 

Is voetschimmel te voorkomen? 

Voetschimmel of zwemmerseczeem kan men voorkomen door de voeten regelmatig te wassen en 

daarna heel goed af te drogen. Daarnaast is het belangrijk schone, liefst speciale vochtabsorberende 

sokken te dragen. Deze zijn tegenwoordig verkrijgbaar in veel speciaalzaken of outdoor- en/of 

campingwinkels. In geval van zweetvoeten is het advies zo nodig twee keer per dag schone sokken 

aan te trekken. Draag in vochtige en/of warme omgevingen zoals een kleedkamer of sport- of  

gymzaal altijd sportschoenen. In zwembaden adviseren wij slippers te dragen, ook (juist) ONDER DE 

DOUCHE!! Hierdoor vermijd u dat de voeten in aanraking komen met de natte vloer, waar 

schimmelsporen inzichtbaar aanwezig kunnen zijn. Draag thuis in uw douche ook het liefst slippers 

tijdens het douchen, zodat u voorkomt dat de rest van de huisgenoten ook worden geïnfecteerd. En 

reinig na gebruik van de douche de vloer met een desinfecterend middel, zoals bijvoorbeeld dethol. 

 

Wat kan u zelf nog doen? 

Het is belangrijk uw voeten zo droog mogelijk te houden. Draag, als het kan, open schoenen zodat de 

voeten goed kunnen ventileren of loop op blote voeten. Was uw voeten dagelijks, zo nodig meerdere 

keren per dag en verschoon dagelijks uw sokken en wissel regelmatig van schoenen. Desinfecteer, 

zolang de schimmelsporen aanwezig zijn, uw schoenen regelmatig met anti-mycose spray. 

 

             
 

Om te bestellen : Ga naar de webshop (http://www.heart4wellness.nl/pedicureshop.html) 


