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DIABETISCHE VOET: OVERZICHT



1. DEFINITIE DIABETISCHE VOET

De voeten van patiënten met diabetes mellitus kunnen bijzonder

kwetsbaar zijn door (een combinatie van):

- Neuropathie (zenuwschade)

- Angiopathie (PAV) 

- en/of limited joint mobility (verminderde beweeglijkheid of 
stijfheid van de voetgewrichten.)

Regelmatig en volledig voetonderzoek, gecombineerd met

gerichte voorlichting over voetverzorging, kan ernstige

voetproblemen en amputaties voorkomen.



De prevalentie van ulceratieve en/of infectieuze voetproblemen 

25% van de diabetici ontwikkelen vroeg of laat voetproblemen (Diabetesliga)

3/4 voetulcera kon vermeden worden (trauma)

Ongeveer 77% van de voetulcera helen binnen het eerste jaar 

Recidief: 

40%  binnen het 1ste jaar

60% binnen het 3de jaar

65% binnen het 5de jaar

Frequentie:

• bij lang bestaande diabetes

• hogere leeftijd 

• slecht geregelde diabetes

Diabetische voetproblematiek: 

meest voorkomende reden voor ziekenhuisopname bij diabetici

EPIDEMIOLOGIE



2. PATHOLOGIE EN DIAGNOSE 



Vaatlijden

Charcot



NEUROPATHIE

• Sensorisch

• Motorisch

• Autonoom



SENSORISCH
Niet meer voelen!!!

• Slecht schoeisel/ vreemd voorwerp in schoeisel

• Slecht geknipte nagels → wondjes/ ingegroeide nagels

• Likdoorns

• Heet water → verbranding

Belangrijke factor ontkenning!!



MOTORISCH

• Uitval van specifieke spiergroepen

(intrinsieke voetmusculatuur)

• Ontstaan van orthopedische afwijkingen

(cavus, klauwtenen, hamertenen…)

• Achillespeesverkortingen 

(equinus)



AUTONOOM

• Verminderde zweetproductie

• Verminderde beharing

• Droge huid

• Nagelafwijkingen

• Gestoorde vasoregulatie



• Microangiopathie

• Macroangiopathie

ANGIOPATHIE



• Hoge kwetsbaarheid huid

• Moeilijke genezing van wondjes

• Slecht verweer tegen infecties

• Verdwijnen van beharing

MICROANGIOPATHIE



• Koude voeten

• Zwakke pulsaties

• Cyanotische kleur bij afhangen

• Bleekheid na 20 sec hoogstand

• Ischemie pijn, claudicatio

MACROANGIOPATHIE



• Palpaties perifere pulsaties Arteria dorsalis pedis

Arteria tibialis posterior

• Handdoppler 

• De capillaire vultest (capillaire refill): het opnieuw vullen met bloed van leeg 
gedrukte haarvaten

• Buerger’s test 

• Duplexonderzoek: door de combinatie van geluidsgolven (Doppler) en 
echografie kan zeer nauwkeurig de plaats en ernst van vernauwingen in 
bloedvaten worden beoordeeld

• CT- en MR-angiografie: om vernauwingen van de bloedvaten op te sporen

DIAGNOSE



Verstijving van de gewrichten → verminderde gewrichtsbeweeglijkheid: LJM

‘prayer sign’

• Minder afrolcapaciteit

• Minder dorsiflexie in Metatarsaal I gewricht en STG

(enkelgewridht)

• Prayers sign handen

LIMITED JOINT MOBILITY



Neuro-osteo-artropathie; er is sprake van neuropathie 

(neuro) waardoor botstukken (osteo) en gewrichten (artro) 

aangetast worden (pathie).

• Incidentie?

0,1-0,4% van de diabetespopulatie

• Klinisch?

Rode, warmere (>2°C) gezwollen voet

Meestal plotseling optreden

CHARCOT



• Behandeling?

Drukontlasting!!!:

Diabetic walker

TCC

CHARCOT



CHARCOT



DIABETES VOETULCUS

Uit: Prevention and management of foot problems in diabetes: a summary guidance for 
daily practice 2015, based on the IWGDF guidance documents (Schaper, 2016)



NIET GESCHIKT VOOR GEVOELIGE 

KIJKERS!!!



DIABETES VOETULCUS



3. CLASSIFICATIES

Wagner classificatie

Pedis classificatie

TEXAS classificatie

WCS classificatie

TIME classificatie



WAGNER CLASSIFICATIE



PEDIS CLASSIFICATIE



WCS CLASSIFICATIEMODEL



TEXAS CLASSIFICATIE





REINIGEN
De belangrijkste stap in het proces !

Je kan de wonde pas evalueren na een grondige mechanische 
reiniging, omdat voor en na een hele andere wonde kan geven.



FLAMIRINS

• Isotone oplossing

• Na openen niet langer dan 1 maand te 

gebruiken

• Verwijdert mechanisch vreemde deeltjes en 

dood weefsel uit de wond waardoor het 

risico op infectie kleiner wordt 

• Geen antisepticum



FYSIOLOGISCH SERUM OF 
DOUCHEKOP

NIET:



PRONTOSAN
• Bestaat uit 2 bestanddelen 

(betaine en polyhexanide)

• Inwerkingstijd: 15 à 20 minuten

• Na opening 8 weken houdbaar

• Remt de bacteriële groei, 

behandelt biofilms, 

geurabsorberend

• Witte verweking zichtbaar na 

gebruik

• Enkel naspoelen voor het 

gebruik van isobetadine

dermicum/zalf



REINIGEN EN ONTSMETTEN



SPOELEN MET VERDUNDE 
ISOBETADINE DERMICUM

• Verdunde Isobetadine als 
reinigingsmiddel

• De verhouding is: 9cc NaCl
en 1cc Isobetadine
dermicum

• Het voordeel is 
onmiddellijke vrijzetting van 
de jodium

• Cave allergie



AZIJNZUUR

• Actief bij gram – en 

pseudomonasinfectie: groene 

verkleuring en sterk geurende 

wonde

• Geschikt voor oppervlakkige 

wonden

• 2 à 3 maal per dag vervangen

• Kan een branderig gevoel geven 

bij hoge concentratie (0,5%-1%-

2%)



ISOBETADINE 
UNIWASH



TISSUE
Hoe ziet het WEEFSEL eruit?

• Kleur, grootte, diepte en vorm 

• Aanwezigheid van niet vitaal of slecht weefsel?

• Botcontact, pezen, fistels







INFECTION
• Rubor, calor, tumor, dolor en geur!

• Cultuurwisser nemen: na het reinigen en voor het ontsmetten

• Aangepaste wondzorg, indien nodig AB therapie opstarten

• Infectie vertraagt de wondheling

• Gebruik van juiste antiseptica, contacttijd respecteren

• Pijncontrole



ONTSMETTEN
• Enkel bij infectietekens

=> niet altijd aanwezig door angiopathie/neuropathie

• Kies voor een ontsmettingsproduct met breed werkingsspectrum

• Eosine is geen volwaardig ontsmettingsmiddel, droogt uit en observatie is niet 
meer mogelijk!

• Let op voor allergie

• Geen twee verschillende ontsmettingsmiddelen gebruiken

• Geen langdurig gebruik van ontsmettingsmiddelen 
(toxisch voor het weefsel)



ISOBETADINE DERMICUM
• Altijd eerste keuze!!!

• Bevat 10% Povidonjodium

• Breed werkingsspectrum: alle bacteriën, inclusief 
MRSA, schimmels en virussen

• Contacttijd respecteren: minimum 15 à 20sec

• Korte werkingsduur: 12 à 14 uur

• Werkzaam zolang de bruine kleur aanwezig is

• Cave allergie en overmatige schildklierfunctie



ZILVERVERBANDEN

• Alternatief bij joodallergie

• Geurreducerend

• Werkingsduur is afhankelijk van product en infectiegraad: 3 tot 7 
dagen

HONING
• Antibacteriële eigenschappen

• Osmotische werking



MOISTURE

• Vochtig wondmilieu creëren

• Niet te droog en niet te nat

• Hoe ziet het wondvocht eruit?

• Wat is de oorzaak van overmatig vocht? 
(inflammatie, infectie, lymfevocht, veneus probleem,..?)

• Behandeling: Gebruik verbanden die een vochtig wondmilieu 
creëren en gebruik compressietherapie, negatieve druk of 
andere methoden om vocht te verwijderen



EDGES

• Staat van de wondranden?

• Normaal

• Roodheid 

• Irritatie

• Ondermijning 

• Verweking

• Korsten

• Atoon

• Hyperkeratose STEEDS laten verwijderen 

• Stripping letsels

• …



WONDGENEZING
Wondgenezing is…

Een natuurlijk proces, wat door het lichaam wordt gestart, zodra 

een wonde ontstaat.







TERUG BETALING ACTIEVE 
WONDVERBANDEN

Wie komt in aanmerking?

• Patiënten met chronische wonden: wonden die ≧ 6 weken aanwezig zijn

Aanvraag:

• Attest + voorschrift 

• Tegemoetkoming voor 3 maanden

• Is 3 x hernieuwbaar: maximaal voor 12 maanden

• Na 1 jaar: attest (arts specialist) + voorschrift

Voordeel: bij goedkeuring:

• 20% korting bij aankoop van actieve verbandmaterialen: 
automatische regeling bij apotheker

• Lijst actieve verbandmaterialen terug te vinden op website Riziv



4. BEHANDELING

• Infectie behandeling: antibiotica obv wisser

• Revascularisatie

• Heelkundig debridement

• Drukontlasting

• Compressietherapie

• Locale wondzorg



DRUKONTLASTING

Armstrong et al. D Care 01;24:1019

http://care.diabetesjournals.org/content/vol24/issue6/images/large/dc0614178001.jpeg


DRUKONTLASTING

• Viltontlasting

• Silicone orthese

• Voorvoetontlasting

• Hielontlasting



• Steunzolen



• Semi-orthopedische schoenen

• Orthopedische schoenen



• Diabetic walking boot

• TCC (Total Contact Cast)



5. PREVENTIE EN EDUCATIE



• voeten nakijken

• gevoeligheid testen

• pulsaties controleren: ATP + ADP

JAARLIJKS VOETONDERZOEK 



TARIEVEN PODOLOOG 2022

Prestatie Honorarium Je bent gewoon 
verzekerd

Je hebt verhoogde 
tegemoetkoming

Terugbetaling Remgel
d

Terugbetalin
g

Remgeld

Consult van 45 min. 31,58 euro 23,69 euro 7,89 
euro

28,43 euro 3,15 
euro

→ Op doorverwijzing van arts 2x/jaar



PREVENTIE EN EDUCATIE

BEPALEN VAN RISICOSCORE BIJ DE VOETEN VAN DIABETES MELLITUS PATIËNT

RISICOGROEP 0 1 2 3 (één van deze)

NEUROPATHIE * NEEN JA JA

ORTHOPEDISCHE MISVORMING ** NEEN NEEN JA CHARCOT ***

VAATLIJDEN NEEN NEEN NEEN JA

VROEGERE VOETWONDE OF AMPUTATIE NEEN NEEN NEEN JA

RISICO LAAG MATIG HOOG ZEER HOOG

* Met monofilamenttest: positief indien twee van de drie drukpunten niet worden gevoeld op één voet.

** Orthopedische misvormingen: bv. Hamer- of klauwtenen, hallux valgus, prominente metatarsaalkoppen.

*** Een Charcot- voet: een fragmentatie van de voetgewrichten met verlies van de boogstructuur voetwonden.

van de voet geeft een zeer hoog risicio op 





6. CASUSSEN



ZWARTE WOND (= NECROSE)



GELE WOND



GEMENGDE WONDE



• Is even dringend als een hartinfarct !

• Bel ons: 089/32.55.91

FOOT ATTACK

Time is foot 

= ‘Time is heart’ 

= ‘Time is brain’ 



VOETKLINIEK: 089/32.55.91

Doel: aanbieden van een kwaliteitsvol programma voor

diabetespatiënten met voetwonden teneinde: 

• De wondes te genezen 

• Amputaties te vermijden 

• Nieuwe wondes in de toekomst te voorkomen 

• Nieuwe wondes zo snel mogelijk te behandelen



7. MULTIDISCIPLINAIR TEAM

De endocrinologen (v.l.n.r.): 
Dr. Kockaerts, Dr. Lowyck, Dr. Van Leeuwen en 

Dr. Stinkens



Dermatologe: Dr. Stals

Orthopedisch chirurg: Dr. Molenaers

Vaatchirurg: Dr. Lansink



Orthopedisch Verstrekker: Orthomed: Geers 

Mathijs,

Orthopedisch schoentechnieker: Orthodis: 

Sorgeloose Dirk



De podologen: Jonkers Elke, Meysmans Nathalie, 

Vanlitzenburg Mireille



Gespecialiseerde voetverzorgster en 

wondzorgspecialist: 

Ilse Swinnen



VERPLEEGKUNDIG TEAMVERPLEEGKUNDIG TEAM



8. TAKE HOME MESSAGE






