
 

 

Diabetische voet, patiënten routing (versie 5) 
Patiënten routing voetproblematiek 

  Risicofactoren zijn: 
Factor 2: Huidafwijking 
Factor 3: Callus 
Factor 4: Ulcus 
Factor 5: Vasculaire problematiek 
Factor 6: Sensibiliteit afwijking 
Factor 7: Beweeglijkheid en standsafwijking 
Factor 8: Eerder ulcus 
Factor 9: Charcotvoet 
  

                ↓ 

Screening risicofactoren () 

                ↓ 

Factor 2: Factor 5: Factor 3, 6, 7, 8, 9: Factor 4: 

Op afspraak: 
  
Spreekuur 
Dermatoloog  
telnr. 4155 

Op afspraak 
  
Spreekuur 
Vaatchirurg 
telnr.: 7814 
  
Bij geïnfecteerd 
ulcus direct 
doorverwijzen 
naar SEH via 
dienstdoende 
chirurg telnr. 
7877 

Op afspraak 
  
Spreekuur Revalidatiearts 
 
Faxen naar 4232 
  
Schoenenspreekuur en 
spreekuur voor nieuwe 
patiënten met voetwonden 
(spoedindicatie) Iedere 
vrijdagochtend 
  
Nieuwe patiënten met vragen 
met betrekking tot 
schoenaanpassingen (geen 
spoed, zonder schoenmaker) 
Dinsdagochtend 
  
Eventueel doorverwijzing naar: 
- podotherapeut (factor 3,6,7) 
- orthopeed (factor 7,9) 
- gipsverbandmeester (factor 9) 

 
 
DV-poli Wond- 
decubitusconsulent 
(WDC) 
 
Iedere werkdag van 
9.00-9.30 uur en van 
13.30-14.00 uur. 
Op de overige tijden 
zijn ze oproepbaar via 
de centrale toestel 99 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Onderling overleg en/of doorverwijzing tussen dermatoloog, vaatchirurg, revalidatiearts, 
WDC. 
  
Deze specialisten kunnen alleen zelf verwijzen naar het maandelijkse multidisciplinair 
voetenspreekuur op de 2e vrijdag van de maand op locatie Amersfoort. 
 
De coördinator van het voetenspreekuur is de wondconsulent. 
 
Behandelplan voetproblematiek wordt opgesteld en vastgelegd in het Portavita diabetes 
EPD. 
De rapportage aan de huisarts gaat via de verwijzend specialist. 

 
 
 



 

 

 
 
 
Acties diabetesverpleegkundige 2e lijn: 
  
Huisarts/ interne verwijzer meldt patiënt aan met probleem. 
                             
                             ↓ 
  
Diabetesverpleegkundige regelt afspraak bij discipline volgens schema en overlegt bij twijfel/ multi 
problematiek met de Wond-decubitusconsulent over optie direct multidisciplinair voetenspreekuur 
afspraak mogelijk. DVK informeert patiënt over de gemaakte afspraken. 
  
                            ↓ 
  
Diabetes EPD wordt overgenomen van de huisarts. Indien huisarts niet-Diamuraal wordt EPD 
aangemaakt. 
  
                             ↓ 
  
Afspraak internist binnen 6 weken met lab JCO, leuko diff, CRP. 
  
Afspraak diabetesverpleegkundige na 3 maanden voor kwartaalcontrole diabetes. 
  
Alleen aanmelden VSD-screening: 
Bij huisarts die niet is aangesloten bij HE (zodat EPD risico-inventarisatie verricht wordt). 
Indicatie: 

 Slecht gereguleerde diabetes. 

 Noodzaak overstap 4dd insuline/ insulinepomptherapie. 

 Indien er meerdere micro- en macroangiopathische complicaties in het EPD staan of 1 
vorm van angiopathie in combinatie met LDL-chol >2,5 of niet optimaal gereguleerde 
hypertensie en patiënt de afgelopen 5 jaren niet bij een internist is geweest. 

 Indien geen EAI is vermeld in het EPD. 

 Indien de procesindicatoren het laatste jaar niet op orde zijn (RI of 
JCO/voetco/jaarlab/fundusscreening). 

  
 

 


