Aandoening

Diabetische voet
Door de ziekte diabetes mellitus
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/diabetes-mellitus-suikerziekte) kunnen de bloedvaten en
zenuwen in de voeten beschadigen.
Als er schade is, verbetert dit ook niet meer. Door schade aan de zenuwen voelt u het niet als er een blaar of wondje aan de voet is
ontstaan. En door schade aan de bloedvaten genezen wondjes aan de voet heel langzaam.
Daarom is het belangrijk dagelijks uw voeten goed te controleren en te verzorgen. Hoe eerder u een wondje ontdekt, hoe sneller met
de verzorging begonnen kan worden. Zo kan het probleem beperkt blijven.
Meer informatie? Kijk op Diabetesfonds.nl. (https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/complicaties-van-diabetes/voeten)

Behandelingen
Een team van deskundigen bekijkt samen met u wat de beste behandeling is. Dit hangt af van uw klachten en de ernst van het
probleem. In het team zitten onder andere een vaatchirurg, een internist, een revalidatiearts en een verpleegkundig specialist.

Dotter behandeling en stentplaatsing
Bij een dotter behandeling (ballondilatatie) wordt een vernauwing in een bloedvat opgerekt door het opblazen van een ballon.
Daarna wordt eventueel, als daar een reden voor is, een stent geplaatst. Een stent is een buisje van geweven metaal. Het buisje wordt
– in opgevouwen toestand - via een katheter naar de plaats van de vernauwing gebracht. Daarna kan het buisje zich ontplooien en het
bloedvat verwijden. Het bloed kan dan weer beter door de slagader stromen. In de folder 'Dotterbehandeling en/of stentplaatsing' leest
u meer over deze behandeling.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/dotter-behandeling-en-stentplaatsing

Bypassoperatie bij vernauwing van de beenslagaders
Een bypassoperatie is een chirurgische ingreep voor de behandeling van vernauwde slagaders.
Bypass betekent letterlijk ‘omleiding’ of ‘overbrugging’. Bij deze operatie maakt de vaatchirurg een omleiding langs de afgesloten
slagader. Hierdoor kan het bloed om de afgesloten plek heen stromen. In de folder 'Bypassoperatie bij vernauwing van de
beenslagaders' leest u meer over deze behandeling.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bypassoperatie-bij-vernauwing-van-de-beenslagaders

Beenamputatie
Amputeren of amputatie is het afzetten, oftewel verwijderen, van een lichaamsdeel.
Een amputatie is nodig als het weefsel zodanig beschadigd is dat genezing niet meer mogelijk is. Het lichaamsdeel is als het ware dood
en kan uw hele lichaam ziek maken. In de folder 'Beenamputatie' leest u meer over deze behandeling.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/beenamputatie

Poliklinieken en afdelingen
Diabetische Voetpolikliniek
De Diabetische Voetpolikliniek is bedoeld voor patiënten met een diabetisch voetprobleem.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/diabetische-voetpolikliniek

Vaatchirurgie
Vaatchirurgen behandelen patiënten met vaataandoeningen, zoals een vaatvernauwing of juist een aneurysma (verwijding van het
bloedvat).
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/vaatchirurgie

Algemene Interne Geneeskunde en Endocrinologie
De internist houdt zich bezig met ziekten van de inwendige organen.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/algemene-interne-geneeskunde-en-endocrinologie

Revalidatiegeneeskunde (Tolbrug)
Tolbrug is hét regionale expertisecentrum voor revalidatie in noordoost Brabant.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrug-revalidatiegeneeskunde

Gipskamer
De gipsverbandmeester behandelt patiënten met aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gipskamer

Wond Expertise Centrum
Het Wond Expertise Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van complexe wonden. Als uw wond al meer dan 2 weken niet lijkt
te genezen, kunt u hier terecht.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wond-expertise-centrum
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