Afdeling

Diabetische Voetpolikliniek
De Diabetische Voetpolikliniek is bedoeld voor patiënten met een diabetisch voetprobleem.
Bij de Diabetische Voetpolikliniek werken deskundigen van verschillende disciplines samen om patiënten de best mogelijk zorg te
geven.

(073) 553 86 45
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Over dit spreekuur
Alle belangrijke informatie op een rij

Voorbereiding
Hoe bereidt u zich voor?

Voorbereiding
Als u een afspraak bij de Diabetische Voetpolikliniek heeft, neemt u het volgende mee:
Uw dagboek diabetische voet (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/patienteninformatie/chi-064) (als u dit al heeft ontvangen
van ons);
uw aangepaste schoenen (ook al kunt u deze tijdelijk niet dragen);
een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt;
eventueel uw dagboek suikerregistratie.
Voorafgaand aan uw eerste bezoek krijgt u twee vaatonderzoeken: een enkel-arm indexmeting
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/segmentele-bloeddrukmeting-enkel-arm-index-doppleronderzoek-van-de-benen) en een
TcpO2-meting (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/meting-van-de-doorbloeding-van-de-huid-tcpo2-meting).

Het eerste bezoek
Wat gebeurt er bij uw eerste bezoek?

Het eerste bezoek
Bij uw eerste bezoek aan de Diabetische Voetpolikliniek zijn de volgende zorgverleners tegelijk aanwezig:
een internist
een revalidatiearts
een vaatchirurg
een verpleegkundige specialist
Zo nodig ziet u ook:

een orthopedisch schoenmaker
een gipsverbandmeester
een podotherapeut
een wondverpleegkundige
een doktersassistente
Zij stellen in overleg met elkaar vast wat voor u de beste behandeling is.

Na uw eerste bezoek
Wat kunt u verwachten?

Na uw eerste bezoek
De verpleegkundig specialist is voor u en voor uw huisarts het eerste aanspreekpunt. Zij bekijkt welke afspraken er voor u nodig zijn
en zij houdt in de gaten of alles goed verloopt.
Zolang uw voetprobleem blijft bestaan, komt u regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Dit kan zijn bij de internist, de
vaatchirurg, de revalidatiearts, de verpleegkundig specialist of de gipsverbandmeester.

Betrokken afdelingen
Algemene Interne Geneeskunde en Endocrinologie
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/algemene-interne-geneeskunde-en-endocrinologie)
Gipskamer (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gipskamer)
Revalidatiegeneeskunde (Tolbrug) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrug-revalidatiegeneeskunde)
Vaatchirurgie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/vaatchirurgie)
Wond Expertise Centrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wond-expertise-centrum)

Meer informatie
Diabetische voet (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/diabetische-voet)
Bij Diabetes Mellitus ontstaan gemakkelijk voetproblemen.
Dagboek diabetische voet (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/sites/default/files/documents/2018-12/CHI-064)
Neem dit boekje bij ieder bezoek aan het ziekenhuis of de huisarts mee!
Een recept voor nieuwe schoenen (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/recept-voor-nieuwe-schoenen-bij-diabetes)
Goed passende schoenen kunnen voetproblemen voorkomen.
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