Multidisciplinaire diabetische
voetkliniek
Informatiebrochure voor patiënten

Beste patiënt

In deze brochure geven wij u wat informatie over de diabetische voetkliniek.
De combinatie van perifere neuropathie, perifeer vasculair lijden en verminderde
immuniteit zorgt ervoor dat bij diabetespatiënten ogenschijnlijk banale voetproblemen
vaak miskend worden en aldus kunnen aanleiding geven tot dramatische complicaties.
De behandeling van voetproblemen bij de diabetespatiënt kan hierbij zelden door één
medische discipline gebeuren. Hierdoor moet de patiënt vaak door meerdere medische
specialisten gezien en opgevolgd worden.
De multidisciplinaire aanpak onder vorm van een diabetische voetkliniek bespaart de
patiënt meerdere consulten die vaak een zware belasting meebrengen.

SAP 3501

Tijdens de diabetische voetkliniek in het Az Damiaan wordt de diabetespatiënt met
voetproblemen in zijn totaliteit bekeken door een multidisciplinair team, bestaande uit
een endocrinoloog, een orthopedisch chirurg, een vasculair chirurg en een
dermatoloog.
Voor de behandeling worden zij bijgestaan door een podologe, een
orthopedisch schoentechnieker en een diabetesverpleegkundige. Bij elk consult
gebeurt een gesystematiseerd onderzoek van de voeten volgens de richtlijnen van de
NIDDK (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases).
Op die manier wordt een zo volledig mogelijke behandeling gegeven. Naar de eerste
lijn kan aldus een eenduidend advies gegeven worden.
Ook naar de preventie van voetproblemen wil de diabetische voetkliniek een rol
spelen door te anticiperen op problemen. Hierin speelt de informatiegeving naar de
patiënt een primordiale rol. Zeker door de toename van de incidentie van diabetes
wordt dit naar de toekomst de belangrijkste uitdaging. Een belangrijk doel hierbij is het
aantal hospitalisaties te beperken.

Doelgroep
Elke diabetespatiënt met voetproblemen of met een belangrijk risico hiervoor kan vanuit de eerste of tweede lijn doorverwezen worden naar de diabetische voetkliniek.

Praktisch
De raadpleging vindt plaats elke 1ste vrijdag van de maand tussen 11.00u en 13.00u,
raadpleging endocrinologie (tweede verdieping).
Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden via het secretariaat (tel. 059 41 41 60).
Consulterende artsen:
 Dr. Linsey Winne (endocrinologie)
 Dr. Stijn Schepers (vasculair chirurg)
 Podologe
 Diabetesverpleegkundige

.
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