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Op donderdag 30 september 2004 zal er voor de eerste keer een speciale cursusdag over het 

thema de Diabetische Voet gegeven worden. 

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor het behandelen van deze, toch wel 

complexe aandoening bij mensen met Diabetes Mellitus. Toenemende vergrijzing en het beter 

in kaart brengen van, doet het aantal patiënten in ras tempo verhogen. 

 

Het beter kunnen behandelen met de moderne wondbedekkers en het preventief onderkennen 

van deze problematiek, stellen de behandelaars in staat vaak amputaties te voorkomen of uit te 

stellen. Door de aandacht die aan deze patiëntengroep gegeven wordt blijkt ongeveer 40% 

minder amputaties een gevolg te zijn! Reden te meer om op deze voet door te gaan. 

 

Daarom heeft de WCS besloten een speciale dag te wijden aan dit onderwerp. 

Enige kennis van zaken is wel noodzakelijk. Er wordt vanuit gegaan dat de cursisten een 

bepaalde basiskennis en ervaring hebben omtrent het behandelen van de Diabetische Voet. 

 

Algemeen cursusdoel 

De deelnemers scholen in specifieke kennis en vaardigheden die de zorg omtrent een patiënt 

met een Diabetische Voet vergt. 

In deze cursus komen o.a. de volgende items aanbod: DM type 1 en 2, pathologie, screening 

van de Diabetische Voet, oorzaak en gevolg, preventieve maatregelen, specifieke 

wondbehandeling en de functie van de orthopedische schoen. 

Enige kennis en praktijk ervaring omtrent het behandelen van de Diabetische Voet is een pré. 

 

Cursusduur 

Het programma duurt één dag. Lestijden van 10.00 tot 16.00 uur. 

Voor een lunch wordt gezorgd. 

Na het volgen van de cursus krijgt u een certificaat uitgereikt. 

 

Kosten 
Euro 135,- per cursist, inclusief reader en lunch voor leden. 

Euro 145,- per cursist, inclusief reader en lunch voor niet-leden. 

 

Datum 
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Donderdag 30 september 2004 in Leiden. 

 

Programma 

10.00 Inleiding Véronique Oostendorp 

10.10 Diabetes mellitus Ada van Iperen 

11.00 Anatomie/fysiologie/pathologie 

Jelle Wijma 

11.30 Screening/risico/directe 

oorzaak 

Erik Manning 

 

12.30 Lunch 

 

Workshops in carrouselvorm 
13.30-15.10 

1. Preventieve maatregelen 

Podotherapeut 

2. Wondbehandeling 

Véronique Oostendorp 

3. Functie van de voetzool 

Orthopedische schoenmaker 

 

16.00 Evaluatie, uitreiken certificaten 

 

We gaan er van uit dat er onder de deelnemers al een basiskennis aanwezig is. 

 


