Informatiefolder

Multidisciplinaire diabetesvoetkliniek

Hier komt titel van persbericht
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Wat doen wij?
Wij behandelen met een goed samenwerkend team voetproblemen bij mensen
met diabetes. Diabetes is de frequentste oorzaak van beenamputaties.
Diabetes kan immers de zenuwbanen en de bloedvaten van de benen
aantasten. Hierdoor worden de voeten erg kwetsbaar. Kleine wondjes kunnen
dan grote problemen veroorzaken.
Met onze multidisciplinaire diabetes-voetkliniek kunnen we voeten redden!
· Gestart met een diabetes-voetkliniek in 1992, als één van de eersten in
Europa.
· Gestart met een aparte hospitalisatieafdeling voor patiënten met diabetes
voet in 2007, een unicum in België.
· Uitbouw van enorme ervaring.
· Steeds betere resultaten : meer dan 9 op 10 beenamputaties kunnen
worden voorkomen.

Het voetteam
· We doen beroep op de deskundigheid van verschillende zorgverleners:

diabetoloog, voetchirurg, vasculair chirurg, podoloog, voetverpleegkundige,
diabetesverpleegkundige, verpleegkundig-wondzorgspecialist en
schoenmaker.
· Gebruik van geavanceerde technieken in samenwerking met de diensten
radiologie, nucleaire geneeskunde, orthopedie, vasculaire chirurgie en het
centrum voor hyperbare zuurstofbehandeling.
· Het team staat steeds klaar voor opvang van spoedgevallen.
· Er is zowel aandacht voor het genezen van wonden, voor de behandeling van
voetvervormingen (o.a. Charcot voet) als voor het voorkomen van nieuwe
wonden.
· Er is een hechte samenwerking met de 1ste lijn (huisarts,
thuisverpleegkundige, podoloog).
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Raadpleging en hospitalisatie
· Raadpleging met gelijktijdige aanwezigheid van het uitgebreid team (elke

donderdagnamiddag): voor behandeling van complexe voetwonden.

· Raadpleging met het basisteam (maandag, woensdag en vrijdag): voor
tussentijdse opvolging en voor educatie en preventie.
· Zo nodig opname op onze specifieke hospitalisatieafdeling voor diabetesvoet.
Ook tijdens de opname wordt de teamaanpak voortgezet.

Raadpleging
Raadpleging uitgebreid team:
elke donderdagnamiddag
· multidisciplinaire aanpak van complexe voetwonden: afspraak via secretariaat
endocrinologie 053 72 44 88.
Raadpleging basisteam:
maandag, woensdag en vrijdag
· podoloog, arts (endocrinoloog en/of voetchirurg) voor tussentijdse opvolging
en voor educatie en preventie: afspraak via secretariaat endocrinologie
053 72 44 88.
Spoedeisende hulp:
· endocrinoloog + voetchirurg: tijdens kantooruren via secretariaat
endocrinologie 053 72 44 88 (liefst contactname door de huisarts), buiten
kantooruren kan u zich melden op spoedopname.
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Hospitalisatie
We beschikken over een gespecialiseerde hospitalisatieafdeling diabetesvoet
(8 bedden). De afdeling legt zich toe op de behandeling van patiënten met
ernstige diabetesvoetwonden. De patiënten hebben gewoonlijk gevorderde
diabetes met vaak ook vaat-, nier-, en hartproblemen.
Ons team combineert alle know-how die nodig is voor de behandeling van
deze complexe problemen. De verschillende teamleden nemen tegelijk deel
aan de uitgebreide zaalrondes wat optimale bundeling van alle expertise
mogelijk maakt.
Ons team komt ook langs wanneer u een diabetes-voetprobleem hebt en op
een andere hospitalisatieafdeling opgenomen bent.
Uw aanspreekpersoon: de voetverpleegkundige. Christa Van Der Gucht is
voetverpleegkundige, een functie die uniek is voor België. Christa is een
diabetesverpleegkundige die zich speciaal toelegt op de begeleiding van
personen met een diabetes-voetprobleem. Ze begeleidt u zowel op de
diabetesvoetraadpleging als tijdens hospitalisatie. Ze staat u psychologisch bij,
geeft antwoord op uw vragen, geeft ondersteuning aan de andere
verpleegkundigen, superviseert de wondzorg, geeft opleidingen, enz. U kan bij
haar terecht met uw vragen (via 053 72 44 88 ).
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Artsen en medewerkers

Endocrinologen: dr. Frank Nobels (coördinator) / dr. Inge Van Pottelbergh / dr.
Liesbeth Van Huffel
Voetchirurg: dr. Jan Rumbaut
Vasculaire chirurgen: dr. Lieven Maene / dr. Roel Beelen
Voetverpleegkundige: Christa Van Der Gucht
Podologen: Annick Staelens / Karolien De Vis
Diabetesverpleegkundigen: Betty De Muyter / Miranda Spruyt
Verpleegkundig specialist wondzorg: Lieven Decavele
Schoenmaker: Frank Borghs
Secretaresse: Sonja Bockstael
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OLV Ziekenhuis
Dienst Endocrinologie-Diabetologie
Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst

Contact
T. 053 72 44 88
F. 053 72 41 87
Email: diabetessecretariaat@olvz-aalst.be
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