Diabetes voetkliniek
Endocrinologie
Wie zijn de zorgverleners
van de diabetes voetkliniek?

050 45 23 37

De diabetologen

De diabetesverpleegkundigen

Dr. Sylva Van Imschoot
Dr. Gerard Lamberigts
Zij coördineren de voetkliniek en hebben de
eindverantwoordelijkheid.

Mevr. Marleen Savat
Mevr. Marie-Christine Osselaer
Mevr. Hilde Laureys
Mevr; Marie-Christine Ysenbaert
Dhr. Stefaan Pittelioen
kennen en herkennen risicovoeten, geven
informatie over preventie en ze verzorgen de
wonden op voorschrift van de artsen.

De orthopedisch chirurgen
Dr. William De Groote is verantwoordelijk voor de
orthopedische correcties, zowel chirurgisch als nietchirurgisch.

De huidarts
Dr. Philippe Hindryckx geeft advies over
wondbehandeling en over huid- en
nagelafwijkingen.

De vaatchirurg
Dr. Marc Lanckneus is verantwoordelijk voor het
vaatonderzoek en de vaatoperaties.

De podoloog
Mevr. Virginie Boudolf doet deskundige
voetverzorging, maakt orthopedische
hulpstukken en geeft advies over de juiste
schoenkeuze.

De orthopedisch(e)
schoentechnieker
Dhr. J. Van Meurs en Dhr. Steven Loosveld
maakt orthopedische steunzolen en schoenen
op voorschrift van de orthopedisch chirurg.

Waarom een diabetes voetkliniek?

Personen met jarenlange diabetes hebben risico op
voetproblemen door verminderde bloedcirculatie,
gestoorde gevoeligheid, verminderde
beweeglijkheid en een kwetsbare huid. Daarom
moeten ze extra aandacht aan hun voeten
besteden om wonden en eventuele amputaties te
voorkomen.
Diabetische voetletsels kunnen ingewikkeld zijn en
vergen kennis en aanpak van meerdere
specialisten.
In de diabetesvoetkliniek werken meerdere
specialisten (medisch en paramedisch) samen om
een optimale voetzorg aan mensen met diabetes
aan te bieden.

Wat gebeurt er op de voetkliniek?

Waar en wanneer is er diabetesvoetkliniek?

Preventieve maatregelen bij risicovoeten:
U krijgt advies over voetverzorging en
schoeisel, podologische behandeling voor
eelt, nagelproblemen en voetmisvormingen,
voorschrift voor orthopedische zolen of
schoeisel.

Behandeling van wonden:
U krijgt
• geschikte wondzorg
• een voorschrift voor behandeling met
geneesmiddelen
• een planning voor aanvullende
onderzoeken
• een planning voor orthopedische en
vasculaire ingrepen.
Na genezing van een wonde worden
maatregelen voorgesteld om nieuwe wonden
te voorkomen.

De raadplegingen van de diabetes-voetkliniek gebeuren
in de diabeteskliniek (B-liften, 3e verdieping) op
woensdagmorgen van 8.00 tot 10.00 u.
Afspraken kunnen gemaakt worden op het nummer:
050 45 23 37.
Dringende gevallen kunnen een snelle afspraak krijgen
op hetzelfde nummer.

