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Diabetes Liga D-Foot International support of 
AstraZeneca
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mijlpalen diabetesvoet België

• 1990 eerste diabetes voetklinieken 

• 2000 Diabetes Project Vlaanderen diabetesvoet

• 2003 diabetespas: podologie terugbetaald

• 2005 conventie diabetesvoetklinieken/IKED voet

• (2008 eerste diabetesvoet hospitalisatiedienst)

• 2016 erkenning podologie
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veel bezorgdheden

onvoldoende primaire preventie

Diabetes Project Aalst 2004
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veel bezorgdheden

te late of inadequate verwijzing



olv

veel bezorgdheden

veel fouten in de zorg
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veel bezorgdheden

onvoldoende secundaire preventie

nood aan 

• motivatie tot therapietrouw

• meer podologie

• goed schoeisel, ook voor binnenshuis
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veel bezorgdheden

• onvoldoende preventie

• te late of inadequate verwijzing

• veel fouten in de zorg

• = internationaal probleem, al vanalles geprobeerd

• veel factoren: 
- gebrek aan kennis
- overschatting van eigen kunde
- schrik om pt te verliezen
- onvoldoende (geen) samenwerking met podologen
- onvoldoende (geen) samenwerking met voetklinieken
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Hoe verbeteren?

huisarts sleutelrol: 

• screening

• inschatten ernst

• adequate verwijzing

• samenwerking met podoloog

• samenwerking met voetkliniek

• supervisie thuisverpleegkundigen

• supervisie therapietrouw

delicaat: 
moeilijk om 

kritiek te geven
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• delegatie van de diabetesvoetkliniek

• leuke bijscholing: 

- interactief, twee richting verkeer

- spelenderwijs aanleren van vaardigheden 

- en verbeteren van kennis

• hen zelf tot conclusies laten komen: 

- verwijzing, samenwerking, ...

charme offensief naar huisarts
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methode

Ontwikkelen van een innovatieve opleidingsmodule 

• Interactief, hands-on

• huisartsen toelaten zelf de uitdagingen/problemen te ontdekken 
in een niet-offensieve sfeer

• ontwikkeld in OLV Aalst

Optimalisatie met Diabetes Liga en huisartsen

• test-runs

• lesmodule: volledig uitgeschreven scenario, dia’s, infopakket 1ste lijn

• certificatie door Diabetes Liga

Starten van een ‘nationaal’ programma

• lesmateriaal op www.diabetes.be/smart-foot

• ‘teach the teacher’ sessies voor Vlaamse diabetesvoetklinieken (DFC)

• promotie van locale sessies met DFC en hun huisartsen
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SMART-FOOT interactieve les (± 1,5 h)

moeilijk ‘schoenbare’ afwijkingen of amputaties voorkomen

jaarlijks preventief voetonderzoek• Screening: 

• Measures

• Assessment

• Reaction 

• Timely treatment 

preventieve maatregelen bij verhoogd risico

ernst van wonde inschatten

behandelingsprincipes, rol van 1ste lijn

wanneer en hoe urgent verwijzen?

FOOT attack 

SMART phone bij twijfel
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interactieve les

• draagbare massagetafel als onderzoekstafel

• onderzoeksmateriaal, schoeisel, fake ulcera, verbanden

• interactie, rollenspellen

• makkelijke dia’s
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fake ulcera

• snij 4 gelijke stukken van een 20x20cm hydrocolloid plaat

• plaats een eurocent op stuk 1

• maak een kleine opening in stuk 2 en plak over stuk 1 

• maak progressief grotere openingen in stukken 3 en 4 
om een wondkrater te stimuleren en plak over de 
vorige stukken

• kleur het metaal zwart en de omliggende zones rood

• fixeer op de voet met een doorzichtige polyurethaanfilm
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‘screening’
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‘measures’
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Schakel een podoloog in ...

• bachelor (vergelijkbaar met verpleegkundige), 
vaak ook diabeteseducator 

• we raden verwijzing aan bij verhoogd risico
- voor meer gedetailleerde evaluatie

- voor grondige educatie
- om preventieve maatregelen voor te stellen

• 2 x /j terugbetaald vanaf risicoklasse 1 
(enkel als pt in een zorgmodel voor diabetes is 
opgenomen: pretraject, zorgtraject of conventie)
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Schakel steeds een podoloog in, 
zeker als ...

eelt
slechte 

doorbloeding
verre 

voeten

frequentie afhankelijk van probleem
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www.podonet.be of www.bvp-abp.be

www.voetmagazine.be

podoloog, gespecialiseerd voetverzorger, pedicure ? 

(in feite slechte naam, want minder 
gespecialiseerd dan podoloog)
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‘assessment’



ernst van wonde inschatten

hangt af van: 

– infectie: pus, cellulitis, lymfangitis, rillen, koorts

– diepte, botcontact: peilen na verwijderen van callus

– ischemie

– locatie: proximaler = ernstiger
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‘reaction’
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Is even dringend 
als een hartinfarct !
Bel ons !

Foot attack

Time is foot

= ‘Time is heart’ 

= ‘Time is brain’ 
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Hoe snel verwijzen? 

• diep ondermijnd, botcontact, infectie, ischemie: 

verwijs dringend !

• op drukpunt: 

verwijs snel voor drukontlasting
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Overleg bij twijfel

gebruik je (smart)phone
(om ons te bellen of een foto door te sturen)
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• phone

• brain

• pincet

• tast

Wat heb je nodig als huisarts? 

• ogen 
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enquete 100 huisartsen
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‘nationaal’ programma

• 22 diabetesvoetklinieken in Vlaanderen

• 18 deelgenomen aan ‘teach the teacher’ 
(Q2 2017)

• 18 sessies met hun huisartsen 
(Q4 2017, Q1 2018)

• wij zouden graag ook opstarten 
in franstalig België
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‘call to action’

• podologen, maak u bekend bij de huisartsen

• toon wat je kan

• werk samen met voetklinieken

• promoot SMART-FOOT
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Voetklinieken: geef het goede voorbeeld. 
Acht uw podologen hoog !
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