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Diabetisch voetenspreekuur 
 

 
Als u al langere tijd diabetes mellitus heeft, 
wordt de kans op complicaties groter. Vooral 
problemen aan de voeten komen dan vaak 
voor. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat uw 
glucosegehalte te vaak hoog is geweest, 
waardoor bloedvaten en/of de zenuwen 
minder goed functioneren. U voelt dan niet 
meer dat u wondjes heeft. Tevens genezen 
wondjes minder snel door de slechtere 
doorbloeding. 
Als dit bij u het geval is, is het belangrijk om 
snel in te grijpen. Om te voorkomen dat u 
ernstige infecties of afwijkingen in de stand 
van de voet krijgt. Zo kunnen we voorkomen 
dat het nodig is om een teen of voet te 
amputeren. 
 
Het spreekuur 

Als u afwijkingen heeft aan uw voet door 
diabetes mellitus, kunt u op ons diabetisch 

voetenspreekuur komen. 
 
Dit spreekuur vindt  één keer per maand 
plaats op de polikliniek Chirurgie (route 11). 
Hier zijn meerdere specialisten aanwezig, die 
direct na uw afspraak een behandelplan 
opstellen. 
 
De specialisten zijn: 
• Vaatchirurg 
• Revalidatiearts 
• Podotherapeut 
• Wondverpleegkundige 
• Hyperbaar geneeskundige 
• Orthopedisch schoenmaker 
 
Op afroep is ook de internist of de 
diabetesverpleegkundige aanwezig. 
 
 

Verwijzing en het maken van een afspraak 

Uw behandelend arts kan u doorverwijzen 
naar dit spreekuur. Meestal maakt uw 
behandelaar eerst een afspraak voor u bij 
één van de vaatchirurgen of op ons Wond 
Expertise Centrum. Als u al bekend bent bij de 
vaatchirurg, kunt u uw behandelaar vragen 
om direct een afspraak te maken op het 
diabetisch voetenspreekuur. 
Voor het maken van de afspraak kan uw 
verwijzer bellen met het secretariaat Chirurgie 
(0182) 50 55 21. Bereikbaar van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 -11.00 uur en van 
14.00 -16.00 uur. 
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u  
terecht op onze site www.ghz.nl.  
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50.   
 
Vragen? 

Als u na het lezen van deze folder nog vragen 
heeft over uw afspraak of over het spreekuur 
kunt u bellen met het secretariaat Chirurgie 
(0182) 50 55 21. Bereikbaar van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 -11.00 uur en van 
14.00 -16.00 uur. 
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