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WELKE ZORGPROFESSIONAL DOET WAT
U bent naar BBeterzorg verwezen in verband met een diabetische voetwond. In deze folder
geven wij informatie over welke verschillende zorgprofessionals betrokken kunnen zijn bij
de behandeling van uw diabetische voetwond.
Een diabetische voetwond is een complexe wond waarbij vaak een brede behandeling gestart
wordt. Hierdoor kunnen veel verschillende zorgprofessionals betrokken zijn voor de genezing
van uw wond. Al deze zorgprofessionals hebben allen een andere taak. Zo wordt bijvoorbeeld
rekening gehouden met een infectie, verwijderen van niet-vitaal weefsel, wondbehandeling,
bloedvatenproblematiek, drukontlasting, voetverzorging, stabiliseren van uw bloedglucosewaarden en het optimaliseren van uw voedingstoestand. Hieronder staat beschreven wat de
taken zijn van deze verschillende zorgprofessionals.

ZORGPROFESSIONAL IN DE HUISARTSENPRAKTIJK
Huisarts - deze is de aanspreekbare persoon voor uw gezondheid en diabetes. De huisarts draagt
de eindverantwoordelijkheid. De huisarts kan diabeteszorg zelf op zich nemen, of taken delegeren
aan anderen.
Praktijkondersteuner - bij deze kunt u terecht voor voorlichting of vragen over dagelijkse problematiek met betrekking tot diabetes. De praktijkondersteuner leert u o.a. zelfcontrole van
bloedglucosewaarden en spuiten als dat nodig is. Ook zal de praktijkondersteuner controles van de
huisarts overnemen zoals bijvoorbeeld het meten van gewicht, bloeddruk of gevoelsafwijkingen
van uw voet.
Diëtiste - de voedingsdeskundige leert u keuzes te maken met betrekking tot maaltijden en snacks.
Maar ook wat te doen met voeding tijdens sporten, feestjes en vakantie. Goede voeding helpt
voetproblemen voorkomen.

DIABETISCHE VOETWOND

ZORGPROFESSIONAL IN HET ZIEKENHUIS
Internist - wanneer zich ondanks diabeteszorg via de huisarts, complicaties ontwikkelen,
wordt u doorverwezen naar de internist. Deze neemt dan de verantwoording van uw diabetesbehandeling van de huisarts over.
Diabetesverpleegkundige - deze werkt nauw samen met de internist. Bij de diabetesverpleegkundige kunt u terecht voor voorlichting, instructie, begeleiding en praktische hulp.
De diabetesverpleegkundige leert u o.a. het controleren van bloedglucosewaarden, bijstellen van
insuline, inspelen op hypo’s en hyper’s en moeilijkheden die u in het dagelijks leven ondervindt.
Vaatchirurg - een diabetische voetwond gaat vaak gepaard met slagadervernauwingen waardoor
uw wond slecht of niet meer kan genezen. De vaatchirurg spoort de slagadervernauwingen op en
behandelt deze wanneer nodig. Ook behandelt deze eventuele botontstekingen. Wanneer u onder
behandeling bent bij een vaatchirurg is deze eindverantwoordelijk voor uw wond.
Chirurg - indien geen sprake is van slagadervernauwing kan het zijn dat u verwezen wordt naar een
algemeen chirurg voor opvolging en behandeling van uw wond. Echter in de praktijk blijft u meestal
onder behandeling van de vaatchirurg.
Verpleegkundig specialist - deze is de rechterhand van de (vaat)chirurg en neemt bepaalde
onderzoeken en controles van de (vaat)chirurg over.
Orthopeed - bij afwijkingen van de stand van uw voet, kan de orthopeed betrokken worden in uw
behandeling om dit te corrigeren.
Gipskamer - deze zorgt voor drukverlichting ter hoogte van de wond door een gipsspalk of een
aangepaste verbandschoen. Wanneer u een actieve charcotvoet (een afwijking van de botten van
de voet) heeft, dan krijgt u veelal een gipsverband.
Revalidatiearts - deze bekijkt uw mobiliteit, beoordeelt voetproblemen, of een afwijkende stand
van uw voet samen met een orthopedisch schoenmaker of een orthopedisch instrumentenmaker.
Zo wordt bepaald welk schoeisel u moet dragen. Denk hierbij ook aan steunzolen, orthese(spalk) of
(gedeeltelijke) orthopedisch schoen.
Pijnpoli - wanneer sprake is door uw diabetes van forse pijnklachten op basis van zenuwstoornissen
(ook wel neuropatische pijnklachten) zal de pijnpoli zorgen voor pijnbestrijding.
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ZORGPROFESSIONAL IN HET ZIEKENHUIS
Wondverpleegkundige - Deze beoordeelt uw wond en zorgt voor het op- en bijstellen van uw
wondbehandelplan. De wondverpleegkundige zorgt voor afstemming van verschillende zorgprofessionals met betrekking tot uw wond.
Thuiszorg - deze verzorgt de wond volgens instructie van de wondverpleegkundige. Ook kan de
thuiszorg helpen met de regulering van uw bloedglucosewaarden.
Orthopedisch schoenmaker - Deze meet (gedeeltelijke)orthopedische schoenen of steunzolen
aan. Dit om de druk op uw voet gelijkmatig te verdelen. Het gevoel in uw voet kan verminderd zijn
waardoor u niet meteen merkt dat uw gewicht ongelijkmatig over uw voet is verdeeld. Zo kunnen
wonden ontstaan.
Podotherapeut - deze screent uw voeten en maakt een behandelplan om risico’s van voetproblemen zo laag mogelijk te houden. Denk hierbij aan schoenadviezen, regelen van pedicurezorg, het
maken van teenstukjes en steunzolen.
Medisch pedicure - deze verzorgt uw nagels en verwijdert eelt. Hierdoor kunnen nieuwe wonden
worden voorkomen. De vergoeding van de medisch pedicure verloopt via de podotherapeut.

Voor meer informatie kunt u terecht bij BBeterzorg.
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