Diabetes voet/wonde,
Wat, hoe en waarom?

Wetgeving
• KB 78 van 18 juni 1990
• B1. (geen voorschrift nodig!)
– Voorbereiding, uitvoering van en toezicht
– Verzorging van stomata, wonden met wieken en drains
– Omvatten de planning, de uitvoering en de evaluatie met inbegrip van
de gezondheidsbegeleiding van de patiënt en van zijn omgeving.
– Verpleegkundig dossier: moet blijken dat aan voorschriften is voldaan.
– Niet bekwaam:
http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg2/
@healthprofessions/documents/ie2law/11800474.pdf

Diego Backaert
www.wondzorgadvies.be
0475-440806

•

ER WORDT AAN GEWERKT

ZNA 4 juni 2015
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Terugbetaling van de actieve
wondverbanden
• Voor B2 handelingen is standaard verpleegplan en
procedure nodig
• Het standaard verpleegplan: patiënt met een bepaalde
aandoening systematisch te benaderen en te verplegen.
• Eventueel kunnen één of meerdere procedures deel
uitmaken van een standaard verpleegplan of een staand
order
• C = Toevertrouwde medische handelingen: debridement

www.wondzorgadvies.be

2. De behandelende geneesheer moet de raadgevende geneesheer officieel
op de hoogte brengen.
3. De patiënt heeft recht op een forfait van 22,9€ per maand gedurende 3
maand, door het verzekeringsorganisme uitbetaald per trimester. Deze
periode kan driemaal voor drie maand verlengd worden door telkens
opnieuw de aanvraag aan de raadgevende geneesheer te richten.
4. De patiënt heeft ook recht op een terugbetaling van 0,25€ per doos
actieve wondverbanden aangekocht bij de apotheker, Het voorschrift moet
de inhoud van de verpakking van het actief wondverband uit de lijst
specificeren en er moet « derde betaler » op vermeld staan om de
terugbetaling van 0,25€ onmiddellijk bij de apotheker te bekomen.
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Terugbetaling van de actieve
wondverbanden.

Prevalentie wonden
Ong. 12,7% in ZH heeft een wonde
Dat zijn voor 49 % chronische wonden die >6 m bestaan

1. Een chronische wond wordt omschreven als een wond die na een behandeling
van 6 weken onvoldoende genezen is.
* - Arteriële ulcus
- Neuropatische ulcus
- Oncologische wond

- Hydradenitis suppurativa
- Veneuze ulcus
- Postchirurgische wond

- Diabetische ulcus
- Vasculaire ulcus
- Drukulcera fase II, III en IV
- Brandwonden

•
•
•
•

- Voor chronische ulcera, niet in deze lijst vermeld, zijn de actieve
wondverbanden het enige therapeutische alternatief, na bevestiging door een
specialist dermatologie-venerologie door diagnostisch onderzoek.

www.wondzorgadvies.be
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Daarvan:
35% doorligwonden
28% trauma’s
18% ulceratie
8% Diabeteswonden

Heeft:
• 38% één wonde
• 21% meerdere wonden
• 10% uitgebreide wonden
• 5% caviteit
• Is bij 10% zeker een advies van
een specialist verreist
www.wondzorgadvies.be
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Van die 8% diabeteswonden:
Men schat dat 25% van alle patiënten met diabetes een
voetprobleem ontwikkelt. (dus niet enkel voor type 2!)

• Dit wil zeggen dat je elke dag tientallen mensen met diabetes
op straat tegenkomt.
• Uit een zaal met 250 aanwezigen: 32 met een wonde, daarvan
2,64 met een diabetes wonde, en 25 % daarvan gaat ernstige
problemen tegemoet met die wonde !!

23% amputatie
waarvan 40 tot 60 % van onderbeen
(5jaar overleven < 30%)
45-65j:
15x meer beenamputaties
>65j: 25x meer
14% HA voelt a/d arteriën
40-90% geen besef gevoelloosheid
PAV: 60% (perifeer art. vaatlijden)
Mortaliteit van 3,7%
4/5 van diabetes voet ulcera door extern trauma

• Diabetes:
•
•
•
•
•
•

Hogere kost door vasculair ingrijpen, Maar daarom nog niet minder
amputaties (nu elke 20sec, en daarvan zou 85% te vermijden zijn)
C. Attinger CPC 2014
www.wondzorgadvies.be
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Recidief risico

• Recidief ulcus:
na 1 jaar : 44%
na 3 jaar : 61%
na 5 jaar : 70%
• Amputatie ander been : 50% na 4 jaar

Foetus 13 weken oud

Foetus na 4160 weken

Leeftijd speelt
een rol !!
www.wondzorgadvies.be
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Diabetes type 2 en overgewicht
• 30 % van de bejaarden met diabetes II (I) boven
de 80 jaar verblijft in een instelling
• Complexe zorgbehoefte
• Deze groep > 80 jaar heeft :
– meer dan één aandoening,
– fysieke belemmeringen,
– cognitieproblemen
– polyfarmacie

www.wondzorgadvies.be
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Coping met diabetes:
Zoeken naar evenwicht

Definitie
De diabetische voet kan gedefinieerd worden als
een geheel van voetafwijkingen die een combinatie
zijn van perifere polyneuropathie, perifeer
vaatlijden, verstijving van de voet (ljm) en andere
verwikkelingen van metabole stoornissen.
Goede
medische
uitkomsten

Normaal,
plezierig
leven

Allerhande classificatieschalen: Texas, VAP, Edmonds, risicoschalen…..

Verenigbare
doelen?
www.wondzorgadvies.be
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Symptomen diabetische voet

Anamnese of klinisch onderzoek?
Anamnese
Voetpathologie

31 %

Ulcus voet

6.9

Inspectie

%

14

Gemist

86 %

55 %

8.3 %

2.4 %

•
•
•
•
•
•
•
•

Koude voeten
Oedeem
Geen pijn
Verminderd gevoel in onderbeen en voet
(monofilament)
Verminderde beharing
Slecht genezende wonden
Voetafwijkingen
Geen arteriële pulsaties thv de voet

Apelqvist, Malmö, Sweden, 95

www.wondzorgadvies.be
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Huid voelen en palperen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.wondzorgadvies.be
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Screening

Haren, nagels, slijmvliezen
Gekleurde huid = anders en moeilijker !
Zien
Voelen, palperen
Ruiken
Kleur, tint
Temperatuur en vochtigheid
Vaattekening
Dikte
Turgor / perfusie
Consistentie
Textuur
pijnlijk of onaangenaam?
www.wondzorgadvies.be
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• Grondige voetinspectie
– Bloedblaar? Infectie? Eelt? Dunne huid? Ischemie?
Haargroei? Lymfagitis? Pijlen? Lift Til Techniek?
Buerger? Brokkelige nagels? Droge huid? Refill?
• Anamnese:
– Gewandeld? Claudicatio Intermittens? Angiopathie?
– Niets gevoeld, mankt niet
– Onvoldoende besef
– Voorgeschiedenis diabetes
– Diabetes burn-out?
• Palpatie van de pulsaties van de arteria dorsalis pedis en
arteria tibialis posterior en eventueel vasculair bilan?
17
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Palpatie van de voetarteriën
• Adequate controle over de diabetes is een
noodzakelijk voorwaarde om een diabetisch
voetwonde te kunnen genezen. Daarnaast zal ook de
voedingstoestand extra aandacht vereisen.
Treat the hole patient and not only the hole in the
patient!
• Drukontlasting:
• Belangrijk: rust houden (therapietrouw!)

A.Tibialis posterior

A.Dorsalis pedis

Refill testen en test van Buerger doen
www.wondzorgadvies.be
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• Monofilamenttest Ipswich test beter
– Bij het uitvoeren van de monofilamenttest blijkt duidelijk
dat de patiënt een verminderde sensibiliteit heeft.
• Schoen inspectie
– smalle schoenen met een hoge hiel en smalle tip?
– Omtrek maken van voet en schoen opleggen
• BESLUIT: zowel de monofilamenttest als het feit dat de patiënt
tot nu toe niets opgemerkt heeft een bloedblaar wijzen op
een verminderde sensibiliteit door neuropathie.

www.wondzorgadvies.be
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• Limited Joint Mobility =
beperkte‘gewrichtsbeweeglijkheid’.
Een afwijkend looppatroon, druk niet meer verdeeld
over gehele voet, met eelt en een verhoogd risico op
een wonde.
• CHARCOT voet: Een extreme vorm van neuropathie.
Een acute Charcot-voet is een urgentie en dient liefst
onmiddellijk doorverwezen te worden naar de
tweede lijn.
• De chronische Charcot-voet is een progressief, nietinfectieus, destructief proces van botten en
gewrichten bij patiënten met neuropathie.
www.wondzorgadvies.be
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• sensorische neuropathie
Gevoelszenuwen aangetast. Koude voeten zijn mogelijk,
terwijl ze warm aanvoelen. Tintelingen, pijnlijke
gevoelssensaties, onrustig gevoel in de benen of evenwichtsen coördinatie-stoornissen kunnen een voorbode zijn.
• motorische neuropathie
Atrofie van de voetspieren geeft standsverandering van de
voet. Daardoor extra druk op bepaalde plaatsen met eelt die
er voor zorgt dat de druk nog meer verhoogt.
• autonome neuropathie
Bij autonome neuropathie zijn de autonome zenuwen
aangetast: huid dun en droog en de voet rood, warm, met
dorsale gezwollen aders. Brokkelige nagels zijn mogelijk.
www.wondzorgadvies.be
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Tijd nodig om voordeel te halen

• Gemiddelde tijd tot het ontwikkelen van :
– Microvasculaire complicaties : 8 jaar
– Macrovasculaire complicaties : 2 – 5 jaar
• Oogfundus :
– Bij ontbreken van retinopathie en hoge leeftijd :
• Controle 1x / 2 jaar
• Kans op ontstaan visusbedreigende retinopathie zeer
onwaarschijnlijk.
www.wondzorgadvies.be
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Wagner Classificatie
De twee belangrijkste kenmerken voor een neuropathisch
wonde zijn:

na reinigen, debrideren, observatie en peilen

Wagner 0: geen ulcus maar risico: beschermen en podologische hulp inroepen
Wagner 1: Oppervlakkig ulcus: droog of nat (niet inklevend van gel tot alginaat)

• aanwezigheid van eelt
• de pijnbeleving die niet in overeenstemming is met de
omvang van de wonde.

Wagner 2: Diep ulcus, zonder botaantasting wordt als geïnfecteerd beschouwd tot het tegendeel is
bewezen (wieken en drainage): PEILEN !
Wagner 3: Is altijd geïnfecteerd, abces met botaantasting: wieken in afwachting tot chirurgisch
debridement of amputatie

Een neuropatisch wonde bevindt zich typisch op de
drukplaatsen, meest frequent ter hoogte van de tenen of de
onderkant van de voorvoet.

Wagner 4: Gelokaliseerd gangreen
* Indien geen vascularisatie meer mogelijk: droog en mummificeren
* Indien wel vascularisatie: chirurgisch debridement met aangepaste
wondzorg
Wagner 5: Gangreen van de volledige voet (nat of droog), idem Wagner 4
Nooit geen occlusieve verbanden wegens te grote kans op infectie !

www.wondzorgadvies.be
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International Working Group on
the Diabetic Foot
publiceerde de PEDIS schaal in 2003.
De vijf parameters:
- vascularisatie (perfusion),
- uitgebreidheid (extent),
- diepte (depth),
- infectie (infection) en
- gevoelsstoornissen (sensation)
worden beschreven die hun belang hebben bij het ontstaan
en de behandeling van een diabetes voetwonde.

www.wondzorgadvies.be

Wondbehandeling:
Een classificatie met de PEDIS schaal:

• Om de wonde correct te kunnen beoordelen,
is het essentieel dat:

Werken met de PEDIS schaal heeft als voordeel dat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Juiste golflengte
Wat mogelijk is in eerste lijn en tweede lijn
Interdisciplinair samenwerking heel veel voordelen bieden.
Arteriële insufficiëntie en offloading worden te vaak onderkend.
Systematisch gebruik: elke zorgverstrekker moet nadenken !
Uniformiteit degelijke data
Onderzoekswerk vergemakkelijken
Vergemakkelijkt het nadenken TIME behandelings systeem

www.wondzorgadvies.be
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– Overmatige eelt/ callus, Ondermijnen? Osteomyelitis?
– Debrideren voordelen:
– Verlaagt het risico op contaminatie
– Het vermindert de druk
– Volledige wonde adequaat te observeren.
– Het bevordert de wondheling aangezien necrotisch
weefsel = barrière
– Het zal ten slotte ook het effect van mogelijke
actieve verbanden optimaliseren.
www.wondzorgadvies.be
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Drukontlasting

• Allerhande offloading (cfr bijlage: TTC, Barouk….)
• Steunzolen of orthesen in een confectieschoen
• Semi-orthopedische of orthopedische schoenen

Callus verwijderen
Polstering
Vilt / revalidatieschoen
Total contact cast : speciale
gipsbehandeling
– Inspuiten van vloeibare silicone
–
–
–
–

www.wondzorgadvies.be

• Semi-orthopedische schoenen
• Orthopedische schoenen zijn volledig op maat gemaakte
schoenen die voorzien worden indien confectieschoenen
of semi-orthopedische schoenen ontoereikend zijn
• Ook de kousen zijn belangrijk: geen naden, geen elastiek

31
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• Infectie  TIME IS TISSUE  onmiddellijke
doorverwijzing is essentieel om een amputatie te
voorkomen. KWEEK
• Door ernstige stoornissen in de doorbloeding en
onderliggende problematiek zijn de klassieke symptomen
van een infectie niet altijd aanwezig.
• Afhankelijk van de ernst van de infectie en de
vertrouwdheid van de arts in de materie zal de huisarts
de patiënt verder moeten doorverwijzen naar een
gespecialiseerd verpleegkundige of naar de tweede lijn,
en dan bij voorkeur naar een diabetische voetkliniek.

Vijf pijlers
1. Prevention of foot ulcers in at-risk patients with diabetes
2. Footwear and offloading to prevent and heal foot ulcers in diabetes
3. Diagnosis, prognosis and management of peripheral artery disease in patients
with foot ulcers in diabetes
4. Diagnosis and management of foot infections in persons with diabetes
5. Interventions to enhance healing of chronic ulcers of the foot in diabetes

www.wondzorgadvies.be
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Etiologie
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NEUROPATHIE (intrinsieke)

Waar preventie in guideline ??

Motorische
Sensorische
Autonome
Charcotvoet

Angiopathie (PAV)
Limited Joint
Mobility

1. diagnose
diagnose
2. Offloading
Offloading
3. Infectie controle
controle
4. wondbed
wondbed voorbereiding
voorbereiding
5. verbanden
verbanden
6. chirurgie
7. topicale,
topicale, toestellen
toestellen
8. preventie
preventie hervallen
hervallen
www.wondzorgadvies.be
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Extrinsieke
factoren
Slecht passend schoeisel
Trauma
Vreemd voorwerp
Sociale factoren
Onvoldoende besef
Fysieke beperkingen
(zicht/obesitas/ lenigheid)

35

DIABETISCH VOETWONDE
Angiopathie

Infectie

Amputatie
www.wondzorgadvies.be

Beperkte
gewrichtsbeweeglijkheid

Snelle en efficiënte aanpak
kunnen deze evolutie
tegenhouden

FOOT ATTACK !!

36
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Economische verantwoorde wondzorg:

Hoe inzicht krijgen ?:

•
•

Goed opgeleide en kritische verpleegkundigen
Objectief zijn en inzicht hebben in de kostprijs van
een zorg
• Degelijk materiaal, dat op termijn betere resultaten
kan geven met minder frequente zorg, dan
traditionele wondzorg.
• Interdisciplinaire samenwerking is nodig
• Agressieve aanpak
www.wondzorgadvies.be

• Inzicht in het TIME(DH) concept,
inzicht in measure concept, RGZ,
Pedis
• Streven naar een optimaal vochtig
wondklimaat en dit volgens TIME(DH)
• Woundbedpreparation

37
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Vereisten van een goed verband

Algemene principes wondzorg
•
•
•
•
•
•
•

Vochtig wondklimaat
Steriel (is geen vereiste meer)
Geen verbandresten
Vermindert pijn
Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen
Geen allergische reacties/ Huidvriendelijk/ Vrij van toxische stoffen
Ondoordringbaar voor micro-organismen/ Semi-permeabel membraan/
Overvloedig wondexsudaat verwijderen
• Thermische isolatie (onder de 30° geen groei meer)
• Geen toegang van kiemen via de buiten weg
• Bescherming tegen trauma en infectie. Opletten voor katabool effect van
het wondvocht

–
–
–
–
–

Bloedtoevoer controleren
Bijsluiters lezen
Debridement
Irrigeren
Exploratie
Ontsmetten: Altijd bij diabetesvoetwonden ! Geen
combinaties maken, breeds spectrum AB kuur. Vervangt
geen reiniging en debridement. Controle status tetanus,
eventueel globulines en booster.
– Steeds zorgen voor vochtige wonde (niet voor chirurgie),
verband moet contact hebben met de wondbodem
– Wondsluiting
www.wondzorgadvies.be
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Vereisten van een goed verband (2)
• Debriderend (autolytisch - osmotisch - enzymatisch –
mechanisch)
• Niet inkleven/Geen trauma
• Comfortabel/Hygiënisch verband moet aan de 4 zijden
gesloten zijn
• Kosteneffectief
• Antimicrobieel (bij Ag)
• Niet pijn inducerend
• Wondhelingsbevorderend
• pH moet laag zijn, tss 3 en 5 (je krijgt meer zuurstof los uit je
hemoglobine)
• Reduceert MMP’s (Matrix Metalline proteïnasen= +/- 21
Zink enzymen)
• Anti oxidans (vangt vrije radicalen) (Vrije zuurstofradicalen
tasten lipiden aan in de celwand. Zij worden gebruikt door
www.wondzorgadvies.be
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de macrofagen om bacteriën
te doden.)

www.wondzorgadvies.be
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Gevolgen van niet debrideren
•
•
•
•
•
•
•

Vertraagde wondheling
Verhoogd risico op infectie
Ontsteking
Geuroverlast
Onmogelijke beoordeling van wonddiepte
Verlies van voedingsstoffen door wondvocht
Chronische wonde
uitputting witte
bloedcellen

www.wondzorgadvies.be
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Wat is biofilm?

60 % van alle wonden bevatten biofilms
• Biofilm : bacteriën
die zich inbedden
in een dikke
slijmerige laag van
suikers en
proteïnen.

Contaminatie

Colonisatie

Biofilm ontwikkeling,

Verspreiden van
systemische infectie

• De biofilm
barrière
beschermt tegen
behandelingen

Schematic representation of polymicrobial biofilm formation
adapted from: Phillips P, Sampson E, Yang Q, et al. Bacterial biofilms in wounds. Wound Healing Southern Africa
2008; 1(2): 10-12.
www.wondzorgadvies.be
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Vocht

Planktonische bacteriën:
• Binnen enkele minuten hechten
• Sterke, hechte microkolonies vormen binnen 2 - 4 uur
• Binnen 6-12 uur extracellulaire polymere substantie (EPS)
creëren en in toenemende mate ongevoelig worden voor
biociden, antibiotica, antiseptica en desinfecterende middelen
• Binnen 2-4 dagen evolutie naar volledig volgroeide biofilm
kolonies die zeer resistent zijn tegen biociden
• Snel herstellen van mechanische verstoring, binnen 24 uur
vindt er hervorming van biofilm plaats
1) James GA et al. Biofilms in chronic wounds. Wound Repair Regen 2008; 16(1): 37-44
2) Biofilm made easy. Vol. 1 Issue 3, May 2010
(http://www.woundsinternational.com/pdf/content_8851.pdf)
www.wondzorgadvies.be
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• Wat zegt de dikte/viscositeit ons?

– Helder lymphatische fistel? Sereus?
– Troebel, melkachtig, lichtbruine kleur: fibrineus
exsudaat? purulent exsudaat?
– Roze of rood: aanwezigheid RBC, beschadiging van
cappilaire, granulatieweefsel?
– Groen: pseudomonas infectie
– Geel of bruin: wonddebris? Gastrointestinale fistel?
– Grijs of blauw: kan gevolg zijn van zilververbanden

www.wondzorgadvies.be

• Wat zegt de geur ons?
• Wat zegt de hoeveelheid ons?
– Veel exsudaat
• Lokaal: infectie, inflammatie, trauma,
vreemd voorwerp, oedeem,...
• Systemisch: hartfalen met perifeer
oedeem, eiwittekort, medicatie
– Weinig exsudaat

45
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drukontlasting : mogelijkheden
Offloading kan ook door middel van:

• TCC “Total Contact Cast” is een minimaal gewatteerde gipsverband over
voet en onderbeen, gemodelleerd naar de vorm van de voet om een
gelijkmatige belasting te verkrijgen over de gehele voetzool en zo de druk
ter hoogte van de wonde te reduceren.
• RWC “Removable Cast Walker” is een afneembare castwalker,
vervaardigd uit kunststof.
• ITCC “Instant Total Contact Cast” is een afneembare castwalker die
bijkomend wordt ingepakt met een klevende laag of gipsverband zodat
het niet gemakkelijk verwijderd kan worden door de patiënt.
• “Halve schoen” is ontwikkeld om de druk op een bepaalde deel van de
voet te reduceren. Afhankelijk van de wonde kan er drukontlasting zijn op
de voorvoet of op de hiel.
• “Scotchcast laars” is een alternatief voor het gipsverband en veel lichter
omdat de gewatteerde voorgevormde laars net tot boven de enkel komt.
• Tenslotte kunnen tijdelijk pijnlijke drukpunten of kleine wondjes door
middel van vilt onmiddellijk ontlast en beschermd worden.

Orthonyxie

www.wondzorgadvies.be
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Klinische actie
•
•
•
•
•

• Gezonde en vitaminerijke voeding onderkend als factor in de
bestrijding van infectie en hyperkatabolisme (infectieuse
cachexie) en in de strijd tegen cicatrisatie.
• Factoren die een rol spelen: ouderdom, diabetes, obesitas,
roken, oncologische voorgeschiedenis
• Debridement: vreemde weefsels verwijderen, stof, bacterieën,
gedevitaliseerd weefsel verwijderen. Maar opletten bij
oncologische patiënten
• Irrigeren: verwijderen van contaminanten, bloedklonters, met
douche, fysiologisch of ringer
• Exploratie: schade diepere structuren bepalen

Zorgen voor goede weefsel oxygenatie
Druk op wonden vermijden en opheffen
Neuropathie aanpakken
Immuunstatus en voedingsstatus optimaliseren
Inwerken op de psychosociale achtergrond

• Men beoogt een herstel van de wondbasis en de
functionele matrix.
• Men creëert een gezonde wondbasis

www.wondzorgadvies.be
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Wound bed preparation
= Hedendaags internationaal wondbehandelingsconcept, waarbij
voorwaarden worden gecreëerd waardoor de therapeutische
maatregelen op een efficiëntere wijze op de wonde kunnen
inwerken

www.wondzorgadvies.be
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Dialyse patiënten
leeftijd
Overvulling
Verlaagde weerstand

De
matrixmetalloproteas
en (MMP) en de
chronische wonden

Inflammatie

Vertraagde wondheling

Medicatie

bij Dialyse patiënt

↑Ca x P product
Malnutrici

Normaal
percentage

www.wondzorgadvies.be
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Diabetes

Vaatlijden

www.wondzorgadvies.be

54

9

Charcot
Charcot voet
•Vroege klinische tekenen zijn niet specifiek
•Diagnose is moeilijk en vereist ervaring
•Spoeddiagnose voor een spoedbehandling
•Acute: Voelt warm aan, is rood, gezwollen, plotseling
ontstaan, polsen zijn normaal
•Chronische: kenmerkende misvormingen, ulcus met
osteomyelitis, verhoogde temperatuur

www.wondzorgadvies.be
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Handhygiëne is ontzettend belangrijk.
Tussen de 20 en 50% van alle zorgverleners ( artsen,
verpleegkundigen, mantelzorg, poetsvrouwen) zijn drager van
de mrsa bacterie.
Jaarlijkse screening nodig?

www.wondzorgadvies.be
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Infection
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Infectie

•Infectie is een urgentie omwille van snelle evolutie met
amputatie tot gevolg, agressieve behandeling is nodig
•Infectie gaat dieper dan men denkt: stadiëring nodig
•Systemische tekenen zijn vaak afwezig
•Infecties van diepe wonden zijn meestal polymicrobieel

Lokale factoren die de proliferatie van micro-orgnanismen
bevorderen
 Necrotisch weefsel
 Fibrineus weefsel
 Hematomen
 Wonden met een groot oppervlak
 Wonden op het zitvlak
OBJECTIEF: DOELTREFFENDE EN SNELLE WONDREINIGING

Staalname correct?
www.wondzorgadvies.be
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Meest voorkomende kiemen:

Infection
Graad 1: geen symptomen of tekenen van infectie
Graad 2: Oppervlakkige ontsteking van de huid, zonder de onderliggende
weefsels, en zonder systemische symptomen.
Graad 3: Erytheem > 2cm (zwelling, warmte, gevoeligheid, roodheid, …)
of infectie in de diepere lagen: abcedatie, osteomyelitis, septische artritis,
fasciitis.
Graad 4: Elke voetinfectie die tekenen geeft van een systemische
inflammatie (SIRS= inflammtory response syndrome)

Gram positief:
staphylococcus aureus
streptococcus (group B)
enterococcus
Anaëroben:
Bacteroïdes
Clostridium
Peptostreptococcus
Peptococcus

Labo aanvraag
www.wondzorgadvies.be
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Gram Negatief:
Proteus
Klebsiella
Enterobacter
Escherichia coli
Pseudomonas Auruginosa
Citrobacter
Morganella morganii
Serratia
Acinetobacter

www.wondzorgadvies.be
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Degelijke educatie en frequenter herhalen

Algemene aandachtsprincipes
“mijn geheugen is zo
slecht”

•

bestrijding infectie

•

Debridement

•

Oxygenatie

•

Drukontlasting

•

Vochtige wondzorg

•

Glycemieregeling

•

Algemen en internistische behandeling

•

Preventie naar recidief toe

“Hoe slecht is het?”

INTERDISCIPLINAIR WERKEN

“Hoe
slecht
is wat?”

eerste lijns zorg + multidisciplinaire diabetisch voetkliniek
www.wondzorgadvies.be
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Eerste lijn + tweede lijns zorg met een multi- en
interdisciplinaire team
……….vraag naar communicatie !!!
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EDUCATIE IN EEN NOTENDOP
•

traumata vermijden :
- nooit blootvoets lopen
- dikke kousen zonder naden
- schoenen : goed schoeisel, ook binnenskamers
steeds met handen in schoenen voelen
- oppassen met warmtebronnen
- geen "badkamerchirurgie"
- goede voethygiëne : nagels, eelten, hydratatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wonden tijdig bemerken :
- regelmatige inspectie → onmiddellijk reageren
www.wondzorgadvies.be

Therapieontrouw (1/3 van de patiënten neemt minder dan 60% van
zijn medicatie, ½ neemt te weinig medicatie in
(MSD Congres 2014)
Verantwoordelijkheid van de patiënt / motivatie partner en patiënt
Laagdrempeligheid
Geen paternalistische houding maar in overleg
Individuele benadering
Dezelfde taal spreken (ICT)
Respectvolle houding
Humor !
Voorschrift: best is advies te geven
De eerstelijn is niet zomaar ‘de volgende’ partij in de behandeling
Communicatie en wederzijds respect
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TAKE-HOME messages:
• Sensorische neuropathie = patiënt voelt niets : Extrinsieke

Er is interdisciplinair heel veel mogelijk
als we volgende punten in acht nemen:







factoren zijn vaak dé trigger voor het ontstaan van een neuropatisch
voetwonde.

Juiste patiënt
Juiste kennis
Juiste team
Juiste verband
Juiste gebruik

• Een neuropatisch voet wonde waar op gelopen wordt kan niet
genezen! Drukontlasting is een essentiële voorwaarde voor
genezing. (overbelasting andere voet?)
• Een voetwonde – hoe klein ook – moet snel en adequaat
aangepakt worden. Eenvoudige wonden kunnen in de eerste lijn
verzorgd maar indien er geen duidelijke verbetering optreedt na
twee weken of bij twijfel, moet er doorverwezen worden naar de
tweede lijn
• Educatie van de patiënt en zijn omgeving zijn van essentieel
belang om recidieven te voorkomen.

www.wondzorgadvies.be
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Pilot implementation of an e-learning
course
“Diabetic Foot” for diabetes nurses
in primary care
Verstraete S.1, Muylle F.1, Backaert D.2,Beele H.3, Broeckx E.4, Nobels F.5, Van Acker K.6, Beeckman D.7

An evidence based e-learning course, aimed at training diabetes
nurses in primary care for preventing diabetic foot problems, was
successfully implemented in Flanders (Belgium). Importantly, 71%
of the nurses expect to pay more attention to the prevention of
diabetic foot problems. Moreover the e-learning course significantly
improved knowledge scores (+13%). Further implementation of this
pilot project is warranted as it holds the promise to improve current
practice and eventually lower amputation rates in diabetic patients.
www.wondzorgadvies.be

www.wondzorgadvies.be

71

2

1
www.wondzorgadvies.be

72

12

Do something wonderful,
People may imitate it
Albert Schweitzer (1875-1965)
Vijf pijlers
1. Prevention of foot ulcers in at-risk patients with diabetes
2. Footwear and offloading to prevent and heal foot ulcers in diabetes
3. Diagnosis, prognosis and management of peripheral artery disease in patients
with foot ulcers in diabetes
4. Diagnosis and management of foot infections in persons with diabetes
5. Interventions to enhance healing of chronic ulcers of the foot in diabetes

Vragen: www.wondzorgadvies.be
Of diego@wondzorgadvies.be
Of 0475-44.08.06.
www.wondzorgadvies.be
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Therapeutic footwear

Recommendations 2015 Den Hague
Casting and prefabricated healing devices
1. To heal a

neuropathic plantar forefoot ulcer without ischemia or uncontrolled
infection in a patient with diabetes, offload with a non-removable knee-high device
with an appropriate foot-device interface. (GRADE recommendation: strong, Quality
of evidence: high)

2. When a non-removable knee-high device is contraindicated or not tolerated by the
patient, consider offloading with a removable knee-high walker with an appropriate
foot-device interface to heal a neuropathic plantar forefoot ulcer in a patient with
diabetes, but only when the patient can be expected to be adherent to wearing the
device. (Weak; Moderate)
3. When a knee-high device is contraindicated or cannot be tolerated by the patient,
consider offloading with a forefoot offloading shoe, cast shoe, or custom-made
temporary shoe to heal a neuropathic plantar forefoot ulcer in a patient with
diabetes, but only and when the patient can be expected to be adherent to wearing
the shoes. (Weak; Low)

www.wondzorgadvies.be
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7. Do not prescribe, and instruct a patient with diabetes not to use, conventional or
standard therapeutic shoes to heal a plantar foot ulcer. (Strong; Low)
8. Consider using shoe modifications, temporary footwear, toe spacers or orthoses to
offload and heal a non-plantar foot ulcer without ischemia or uncontrolled
infection in a patient with diabetes. The specific modality will depend on the type
and location of the foot ulcer. (Weak; Low)

6. To prevent a recurrent plantar foot ulcer in an at-risk patient with
diabetes, prescribe therapeutic footwear that has a demonstrated
plantar pressure relieving effect during walking (i.e. 30% relief
compared to plantar pressure in standard of care therapeutic
footwear), and encourage the patient to wear this footwear.
(Strong; Moderate)
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11. To heal a neuropathic plantar foot ulcer without ischemia or uncontrolled
infection in a patient with diabetes, consider Achilles tendon lengthening, single
or pan metatarsal head resection, or joint arthroplasty when conservative
treatment fails. (Weak; Low)

Other offloading interventions

9. Consider Achilles tendon lengthening, joint arthroplasty, single or pan
metatarsal head resection, or osteotomy to prevent a recurrent foot ulcer
when conservative treatment fails in a high-risk patient with diabetes and a
plantar foot ulcer. (Weak; Low)
10. Consider digital flexor tenotomy to prevent a toe ulcer when conservative
treatment fails in a high-risk patient with diabetes, hammertoes and either a
pre-ulcerative sign or an ulcer on the toe. (Weak; Low)

www.wondzorgadvies.be

5. Instruct an at-risk patient with diabetes to wear properly fitting
footwear to prevent a first foot ulcer, either plantar or non-plantar,
or a recurrent on-plantar ulcer. When a foot deformity or a preulcerative sign is present, consider prescribing therapeutic shoes,
custom-made insoles, or toe arthosis. (Strong; Low)

12. To heal a toe ulcer without ischemia or uncontrolled infection in a patient with
diabetes and hammertoes, consider digital flexor tenotomy when conservative
treatment fails. (Weak; Low)

Surgical offloading interventions

www.wondzorgadvies.be

4. To protect their feet, instruct an at-risk patient with diabetes not to
walk barefoot, in socks, or in thin-soled standard slippers, whether
at home or when outside (Strong; Low).
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13. If other forms of biomechanical relief are not available, consider using felted
foam in combination with appropriate footwear to offload and heal a neuropathic
foot ulcer without ischemia or uncontrolled infection in a patient with diabetes.
(Weak; Low) ©
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Restoration of skin perfusion

Principes van diabetes diabetes ulcus verzorging:
Relief of pressure and protection of the ulcer
This is a cornerstone in treating an ulcer associated with increased
biomechanical stress:
• The preferred treatment for a neuropathic plantar ulcer is a nonremovable knee-high offloading device, either total contact cast (TCC)
or removable walker rendered irremovable
• When a non-removable TCC or walker is contra-indicated, use a
removable device
• When these devices are contra-indicated, use footwear that best
offloads the ulcer
• In non-plantar ulcers, consider offloading with shoe-modifications,
temporary footwear, toe-spacers or Orthoses
• If other forms of biomechanical relief are not available, consider felted
foam, in combination with appropriate Footwear
• Instruct the patient to limit standing and walking, and to use crutches if
necessary
www.wondzorgadvies.be
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• In patients with either an ankle pressure <50mm Hg or ABI <0.5 consider
urgent vascular imaging and, when appropriate, revascularisation. If
the toe pressure is <30mmHg or TcpO2 is <25 mmHg a revascularisation
should also be considered
• When an ulcer is not showing signs of healing within 6 weeks, despite
optimal management, consider revascularisation, irrespective of the
results of the tests described above
• If contemplating a major (i.e. above the ankle) amputation, first consider
the option of revascularization
• The aim of revascularisation is to restore direct flow to at least one of the
foot arteries, preferably the artery that supplies the anatomical region
of the wound
• Select a revascularisation technique based on both individual factors
(such as morphological distribution of PAD, availability of autogenous
vein, patient co-morbidities) and local expertise
• Pharmacological treatments to improve perfusion have not been proven
to be beneficial
• Emphasise efforts to reduce cardiovascular risk (cessation of smoking,
control of hypertension and dyslipidemia, use of aspirin or clopidrogel)
www.wondzorgadvies.be
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Aanbevelingen naar Preventie toe
1.To identify a person with diabetes at risk for foot ulceration, examine the feet annually to
seek evidence for signs or symptoms of peripheral neuropathy and peripheral artery
disease. (GRADE recommendation: strong; Quality of evidence: low)

5. Instruct an at-risk patient with diabetes to: daily inspect their feet and the inside of
their shoes; daily wash their feet (with careful drying particularly between the toes);
avoid using chemical agents or plasters to remove callus or corns; use emollients to
lubricate dry skin; and cut toe nails straight across. (Weak; Low)

2. In a person with diabetes who has peripheral neuropathy, screen for: a history of foot
ulceration or lower-extremity amputation; peripheral artery disease; foot deformity;
pre-ulcerative signs on the foot; poor foot hygiene; and ill-fitting or inadequate
footwear. (Strong; Low)

6. Instruct an at-risk patient with diabetes to wear properly fitting footwear to prevent a
first foot ulcer, either plantar or non-plantar, or a recurrent non-plantar foot ulcer.
When a foot deformity or a pre-ulcerative sign is present, consider prescribing
therapeutic shoes, custom-made insoles, or toe orthosis. (Strong; Low)

3. Treat any pre-ulcerative sign on the foot of a patient with diabetes. This includes:
removing callus; protecting blisters and draining when necessary; treating ingrown or
thickened toe nails; treating haemorrhage when necessary; and prescribing antifungal
treatment for fungal infections. (Strong; Low)

7. To prevent a recurrent plantar foot ulcer in an at-risk patient with diabetes, prescribe
therapeutic footwear that has a demonstrated plantar pressure relieving effect during
walking (i.e. 30% relief compared to plantar pressure in standard of care therapeutic
footwear), and encourage the patient to wear this footwear. (Strong; Moderate)

4. To protect their feet, instruct an at-risk patient with diabetes not to walk barefoot, in
socks, or in thin-soled standard slippers, whether at home or when outside. (Strong;
Low)

8. To prevent a first foot ulcer in an at-risk patient with diabetes, provide education
aimed at improving foot care knowledge and behaviour, as well as encouraging the
patient to adhere to this foot care advice. (Weak; Low)

www.wondzorgadvies.be
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9. To prevent a recurrent foot ulcer in an at-risk patient with diabetes, provide integrated
foot care, which includes professional foot treatment, adequate footwear and
education. This should be repeated or re-evaluated once every one to three months as
necessary. (Strong; Low)
10. Instruct a high-risk patient with diabetes to monitor foot skin temperatures at home to
prevent a first or recurrent plantar foot ulcer. This aims at identifying the early signs of
inflammation, followed by action taken by the patient and care provider to resolve the
cause of inflammation. (Weak; Moderate)
11. Consider digital flexor tenotomy to prevent a toe ulcer when conservative treatment
fails in a high-risk patient with diabetes, hammertoes and either a pre-ulcerative sign or
an ulcer on the toe. (Weak; Low)
12. Consider Achilles tendon lengthening, joint arthroplasty, single or pan metatarsal head
resection, or osteotomy to prevent a recurrent foot ulcer when conservative treatment
fails in a patient with diabetes and a foot ulcer. (Weak; Low)
13. Do not use a nerve decompression procedure in an effort to prevent a foot ulcer in an
at-risk patient with diabetes, in preference to accepted standards of good quality care.
(Weak; Low)
www.wondzorgadvies.be
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Richtlijnen naar Offloading en aangepaste
zolen/schoenen
1. To heal a neuropathic plantar forefoot ulcer without ischemia or uncontrolled
infection in a patient with diabetes, offload with a non-removable knee-high
device with an appropriate foot-device interface. (GRADE recommendation:
strong, Quality of evidence: high)
2. When a non-removable knee-high device is contraindicated or not tolerated
by the patient, consider offloading with a removable knee-high walker with
an appropriate foot-device interface to heal a neuropathic plantar forefoot
ulcer in a patient with diabetes, but only when the patient can be expected
to be adherent to wearing the device. (Weak; Moderate)
3. A knee-high device is contraindicated or cannot be tolerated by the patient,
consider offloading with a forefoot offloading shoe, cast shoe, or custommade temporary shoe to heal a neuropathic plantar forefoot ulcer in a
patient with diabetes, but only and when the patient can be expected to be
adherent to wearing the shoes. (Weak; Low)
4. To protect their feet, instruct an at-risk patient with diabetes not to walk
barefoot, in socks, or in thin-soled standard slippers, whether at home or when
outside (Strong; Low).
www.wondzorgadvies.be
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5. Instruct an at-risk patient with diabetes to wear properly fitting footwear to
prevent a first foot ulcer, either plantar or non-plantar, or a recurrent nonplantar ulcer. When a foot deformity or a pre-ulcerative sign is present,
consider prescribing therapeutic shoes, custom made insoles, or toe orthosis.
(Strong; Low)

Chirurgische aanbevelingen
9. Consider Achilles tendon lengthening, joint arthroplasty, single or pan metatarsal head
resection or osteotomy to prev ent a recurrent foot ulcer when conserv ative treatment
fails in a high-risk patient with diabetes and a plantar foot ulcer (Weak; Low)

6. To prevent a recurrent plantar foot ulcer in an at-risk patient with diabetes,
prescribe therapeutic footwear that has a demonstrated plantar pressure
relieving effect during walking (i.e. 30% relief compared to plantar pressure in
standard of care therapeutic footwear), and encourage the patient to wear
this footwear (Strong; Moderate)

11. To heal a neuropathic plantar foot ulcer without ischemia or uncontrolled infection in a
patient with diabetes, consider Achilles tendon lengthening, single or pan metatarsal
head resection, or joint arthroplasty when conserv ative treatment fails. (Weak; Low)

7. Do not prescribe, and instruct the patient with diabetes not to use,
conventional or standard therapeutic shoes to heal a plantar foot ulcer
(Strong; Low)
8. Consider using shoe modifications, temporary footwear, toe spacers or orthoses
to offload and heal a non-plantar foot ulcer without ischemia or uncontrolled
infection in a patient with diabetes. The specific modality depends on the
type and location of the foot ulcer. (Weak; Low)

www.wondzorgadvies.be

10. Consider digital flexor tenotomy to prev ent a toe ulcer when conserv ative treatment fails
in a high-risk patient with diabetes, hammertoes and either a pre-ulcerativ e sign or an
ulcer on the toe. (Weak; Low)

12. To heal a toe ulcer without ischemia or uncontrolled infection in a patient with diabetes
and hammertoes, consider digital flexor tenotomy when conserv ative treatment fails.
(Weak; Low)
13. If other forms of biomechanical relief are not av ailable, consider using felted foam in
combination with appropriate footwear to offload and heal a neuropathic foot ulcer
without ischemia or uncontrolled infection in a patient with diabetes. (Weak; Low)
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Recommendations

5. Consider the use of systemic hyperbaric oxygen therapy, even though further
blinded and randomised trials are required to confirm its cost-effectiveness, as
well as to identify the population most likely to benefit from its use. (Weak;
Moderate)

1. Clean ulcers regularly with clean water or saline, debride them when
possible in order to remove debris from the wound surface and dress
them with a sterile, inert dressing in order to control excessive exudate
and maintain a warm, moist environment in order to promote healing.
(GRADE strength of recommendation: Strong; Quality of Evidence: Low)

6. Topical negative pressure wound therapy may be considered in post-operative
wounds even though the effectiveness and cost-effectiveness of the approach
remains to be established. (Weak; Moderate)

2. In general remove slough, necrotic tissue and surrounding callus with
sharp debridement in preference to other methods, taking relative
contra-indications such as severe ischemia into account. (Strong; Low)
3. Select dressings principally on the basis of exudate control, comfort and
cost. (Strong; Low)
4. Do not use antimicrobial dressings with the goal of improving wound
healing or preventing secondary infection. (Strong; Moderate)

7. Do not select agents reported to improve wound healing by altering the biology
of the wound, including growth factors, bioengineered skin products and
gases, in preference to accepted standards of good quality care. (Strong; Low)
8. Do not select agents reported to have an impact on wound healing through
alteration of the physical environment, including through the use of electricity,
magnetism, ultrasound and shockwaves, in preference to accepted standards
of good quality care. (Strong; Low)
9. Do not select systemic treatments reported to improve wound healing, including
drugs and herbal therapies, in preference to accepted standards of good
quality care. (Strong; Low)
IWGDF Guidance on use of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes © 2015
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Richtlijn naar infectie
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Osteomyelitis

Recommendations

3. For an infected open wound, perform a probe-to-bone test; in a patient at low
risk for osteomyelitis a negative test largely rules out the diagnosis, while in a
high risk patient a positive test is largely diagnostic (Strong; High)

Classification/Diagnosis

4. Markedly elevated serum inflammatory markers, especially erythrocyte
sedimentation rate, are suggestive of osteomyelitis in suspected cases (Weak;
Moderate)

1. Diabetic foot infection must be diagnosed clinically, based on
the presence of local or systemic signs or symptoms of
inflammation (Strong; Low).

5. A definite diagnosis of bone infection usually requires positive results on
microbiological (and, optimally, histological) and examinations of an
aseptically obtained bone sample, but this is usually required only when the
diagnosis is in doubt or determining the causative pathogen’s antibiotic
susceptibility is crucial (Strong; Moderate)
6. A probable diagnosis of bone infection is reasonable if there are positive results
on a combination of diagnostic tests, such as probe-to-bone, serum
inflammatory markers, plain X-ray, MRI or radionuclide scanning (Strong; Weak)

2. Assess the severity of any diabetic foot infection using the
Infectious Diseases Society of America/International Working
Group on the Diabetic Foot classification scheme (Strong;
Moderate)

7. Avoid using results of soft tissue or sinus tract specimens for selecting antibiotic
therapy for osteomyelitis as they do not accurately reflect bone culture results
(Strong; Moderate)
8. Obtain plain X-rays of the foot in all cases of non-superficial diabetic foot
infection. (Strong; Low)
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Prognosis

Richtlijn naar PAD
Recommendations
Diagnosis
1. Examine a patient with diabetes annually for the presence of peripheral artery
disease (PAD); this should include, at a minimum, taking a history and palpating
foot pulses. (GRADE recommendation: strong; Quality of evidence: low)

5. Consider urgent vascular imaging and revascularisation in patients with a
foot ulcer in diabetes where the toe pressure is <30mmHg or the TcPO2
<25 mmHg. (Strong; Low)

2. Evaluate a patient with diabetes and a foot ulcer for the presence of PAD.
Determine, as part of this examination, ankle or pedal Doppler arterial
waveforms; measure both ankle systolic pressure and systolic ankle brachial
index (ABI). (Strong; Low)
3. We recommend the use of bedside non-invasive tests to exclude PAD. No single
modality has been shown to be optimal. Measuring ABI (with <0.9 considered
abnormal) is useful for the detection of PAD. Tests that largely exclude PAD are
the presence of ABI 0.9-1.3, toe brachial index (TBI) ≥0.75 and the presence of
triphasic pedal Doppler arterial waveforms. (Strong; Low)
www.wondzorgadvies.be

4. In patients with a foot ulcer in diabetes and PAD, no specific symptoms or
signs of PAD reliably predict healing of the ulcer. However, one of the
following simple bedside tests should be used to inform the patient and
healthcare professional about the healing potential of the ulcer. Any of the
following findings increases the pre-test probability of healing by at least
25%: a skin perfusion pressure ≥40mmHg; a toe pressure ≥30mmHg; or, a
TcPO2 ≥25 mmHg. (Strong; Moderate)
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7. Diabetic microangiopathy should not be considered to be the cause of
poor wound healing in patients with a foot ulcer. (Strong; Low)

6. Consider vascular imaging and revascularisation in all patients with a foot
ulcer in diabetes and PAD, irrespective of the results of bedside tests,
when the ulcer does not improve within 6 weeks despite optimal
management. (Strong; Low)
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10. The aim of revascularisation is to restore direct flow to at least one of
the foot arteries, preferably the artery that supplies the anatomical
region of the wound, with the aim of achieving a minimum skin perfusion
pressure ≥40mmHg; a toe pressure ≥30mmHg; or, a TcPO2 ≥25 mmHg
(Strong; Low)

8. In patients with a non-healing ulcer with either an ankle pressure
<50mmHg or ABI <0.5 consider urgent vascular imaging and
revascularisation. (Strong; Moderate)

11. A centre treating patients with a foot ulcer in diabetes should have the
expertise in and rapid access to facilities necessary to diagnose and treat
PAD; both endovascular techniques and bypass surgery should be
available. (Strong; Low)

Treatment
9. Colour Doppler ultrasound, CT-angiography, MR-angiography or intraarterial digital subtraction angiography can each be used to obtain
anatomical information when revascularisation is being considered. The
entire lower extremity arterial circulation should be evaluated, with
detailed visualization of below-the-knee and pedal arteries. (Strong; Low)
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12. After a revascularisation procedure for a foot ulcer in diabetes, the
patient should be treated by a multidisciplinary team as part of a
comprehensive care plan. (Strong; Low)
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13. Do not use a nerve decompression procedure in an effort to prevent a foot
ulcer in an at-risk patient. (Weak; Low)
14. Patients with signs of PAD and a foot infection are at particularly high risk
for major limb amputation and require emergency treatment. (Strong;
Moderate)
15. Avoid revascularisation in patients in whom, from the patient perspective,
the risk-benefit ratio for the probability of success is unfavourable. (Strong;
Low)
16. All patients with diabetes and an ischemic foot ulcer should receive
aggressive cardiovascular risk management including support for cessation of
smoking, treatment of hypertension and prescription of a statin as well as lowdose aspirin or clopidogrel. (Strong; Low)
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