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Verzoek om Kahoot! te installeren

- Optie socially
- Leeftijd invullen
- Colleagues or client
GAME PIN INVULLEN (CODE KRIJGT U STRAKS)

Voetzorg in de praktijk
INGRID RUYS, DIABETESPODOTHERAPEUT

MAXIMA MEDISCH CENTRUM VELDHOVEN

Disclosure belangen spreker

u (potentiële) belangenverstrengeling
u Geen

u Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t.
u Bedrijfsnamen n.v.t.
u Sponsoring of onderzoeksgeld n.v.t.
u Honorarium of andere (financiële) vergoeding n.v.t.
u Aandeelhouder n.v.t.
u Andere relatie, namelijk … n.v.t.

Doelen van zorgverlener bij
diabetische voetzorg

u ‘Werkloos raken’
u Geen complicaties?

u Voetwond:
u Infectie
u Necrose

u Voetmisvorming (o.a. Charcot-voet)
u Functieverlies
u Voetwond

u Amputatie
u Hoe beter u dat doet, des te meer of minder werk?
u Voetwond kunt u niet altijd voorkomen =>

u snelle, adequate aanpak

Voorspelling*

u 2015 ® 1.111.000 mensen met DM **
u 2016 ® 73.900 nieuwe mensen met DM
u 25% is onbekend***
u 2040 ® 1.491.600 mensen met DM

*				https://www.vtv2018.nl/aandoeningen
**		Nivel zorgregistraties	1e lijn
***Blokstra et	al	(2011):	bevolkingsonderzoek	Nederland	de	Maat	

Genomen	(2009/2010)	

Diabetische voet risicoclassificatie (Sims)

PS: protectieve sensibiliteit
PAV: perifeer arterieel vaatlijden

Sims 0 
(laag risico)

Geen verlies PS
Geen aanwijzingen voor PAV

Sims 1 
(licht verhoogd risico)

Verlies PS of aanwijzingen voor PAV
Geen tekenen van lokaal verhoogde druk

Sims 2 
(hoog risico)

Verlies PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV of,
Aanwijzingen voor PAV in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk of,
Verlies PS in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk of,
Verlies PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV en tekenen van lokaal verhoogde druk

Sims 3 
(sterk verhoogd risico)

Voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis
Inactieve Charcot-voet
Eindstadium nierfalen (eGfR < 15 ml/min) of nierfunctie vervangende therapie (dialyse)
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Multidisciplinair aanpak

u Wat is dat & wat is het niet?
u Voorwaarden
u Voordelen
u Effectiviteit
u Nadelen

Multidisciplinaire aanpak: 
voorwaarden

u Interesse in samenwerking
u Specialistische kennis
u Onderling respect
u Elkaars taal beheersen
u Ego’s
u Weten wat naburige discipline kan / niet kan
u Afbakening dienstverlening
u Vergoedingenstructuur
u Vaatchirurg, internist,revalidatiearts, 

(DM)podotherapeut, OST

Multidisciplinaire aanpak: voordelen

u Kwaliteit van zorg ↑
u “Twee weten meer dan één”
u Eenduidige boodschap voor patiënt ?
u Onderlinge controle
u Stimuleert om extra over onderwerp te leren
u Minder complicaties (amputaties)

u Aantal consultaties ↓ ?
u Reistijd, wachttijd, kosten voor patiënt

Multidisciplinaire aanpak: effectief?

u Aantal amputaties daalt?
u Aantal ziekenhuisopnamen ↓
u Financiële kosten ↓
u Verschuiving van 2e naar 1e lijn ?

Overzicht Maxima Medisch Centrum
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Multidisciplinaire aanpak: nadelen

u 1 gezamenlijk overleg kost meer tijd dan 1 
monodisciplinair consult

u Tijd = geld
u Wie betaalt dat?
u Affiniteit met type problemen?

Effectieve organisatie van zorg (visie in 
2019 )

• Niet-plantair voetulcus, oppervlakkig, geen infectie, geen aanwijzingen 
voor PAV kan behandeld worden in de 1e lijn. Indien met de 
behandeling geen volledige genezing is opgetreden binnen twee 
weken: verwijzing naar een multidisciplinair voetenteam. 

• Alle andere voetulcera: directe verwijzing naar een multidisciplinair 
voetenteam; spoedverwijzing bij ischemie en/of infectie1. 

u Genezen voetulcus: terugverwijzing naar hoofdbehandelaar, controles 
volgens Sims 3 traject. Levenslange follow-up!!

*Netwerk richtlijn NIV	Diabetische voet 2017

Organisatie van zorg in Zuidoost 
Brabant

u Verwijscriteria 1e lijn
u Uniforme verwijzing via Zorgdomein

u Registratie 2e lijn TEXAS classificatie 
u Registratie ”patient en doctors delay”

u Na 3 maanden adequate behandeling en diagnostiek DM-
voetenteam overweging HBOT

u Na genezing ulcus blijft casemanager verbinding tussen 1e en 2e lijn

http://www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl/werkafspraken/diabetisch-voetulcus-subregionale-transmurale-afspraak-zuidoost-brabant

Principes behandeling

u Biomechanica
u Doorbloeding
u Infectie
u Wondbehandeling
u Co-morbiditeit
u Voorlichting & instructie

We doen het niet slecht maar het kan 
beter… Netherlands second!

u + multidisciplinaire zorg
u + zorggroepen (HbA1C, BMI, voet- en oogcontrole)

u - registratie diverse data bijv. amputaties, voetulcera, etc. 
u - stricte scheiding 1e en 2e lijn
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Verzoek om Kahoot! te installeren

- Optie socially
- Leeftijd invullen
- Colleagues or client
GAME PIN INVULLEN 345109


