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Eindwerk: gespecialiseerde voetverzorging (2) 
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Naam: Smets Hilde 

Klas: 2B 

 

 

Voorwoord  
 

 

Als verpleegkundige in het ziekenhuis en in de thuisverpleging heeft het mij al 26 jaar geboeid 

om mensen goed te verzorgen. Daarom heb ik dan ook besloten om te starten met de studies 

van gespecialiseerde voetverzorgster. Niet alleen oudere mensen maar ook jongere mensen 

hebben problemen aan hun voeten.  

Als gescheiden mama met 3 kinderen wist ik dat dit niet makkelijk zou zijn om mijn studies te 

combineren met mijn werk en gezin. Ik ben nu in het laatste trimester gekomen. Ik ben altijd 

fier op het resultaat in ons vak als voetverzorgster. We maken de mensen steeds blij door onze 

bekwame kennis. 

 

Bij deze bedank ik alle docenten, stagebegeleidsters, patiënten in en buiten het ziekenhuis en 

Syntra die het mij mogelijk gemaakt hebben deze opleiding tot een goed einde te brengen. Ik 

heb gedurende de voorbije 2 jaar veel bijgeleerd dankzij mijn stages, cursussen en goede raad 

van de docenten. Natuurlijk bedank ik ook mijn partner en mijn kinderen die mij door en door 

gesteund hebben tijdens mijn studies.  
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1. Hoofdpathologie: Limited Joint Mobility 

 

1.1.  Ethiologie  

LJM is ontdekt in 1957 door Lundback. 30% van de mensen met diabetes krijgen last van stijve 

gewrichten, meestal eerst de handen dan de voeten. Het betekent “ beperkte 

gewrichtsbewegelijkheid”. De diagnose is niet eenvoudig, een voet is veel gecompliceerder dan 

een hand. De gewrichten in de voet die we nodig hebben om ons voort te bewegen zijn het 

bovenste spronggewricht (dorsaalflexie), het subtalaire gewricht (pro- en supinatie) en het grote 

teengewricht (dorsaalflexie). Beperking van 1 of meerdere van deze gewrichten kan leiden tot 

plantaire overbelasting en ulceratie. De meest gebruikte meetmethode is de goniometrie, deze 

gebeurt enkel door een podoloog of orthopedist. Wij als gespecialiseerde voetverzorgers kunnen 

enkel de bidstand en plantairflexie van metatarsaal phalangeaal gewricht controleren. Het 

probleem zit hem niet alleen in de gewrichten, ook in het omliggende bindweefsel. Personen 

met een verhoogd risico:  

- De duur van de diabetes (door versuikering van het bindweefsel)  

- Hoge leeftijd  

- Overmatig nicotine gebruik  

 

1.2.  Ziektebeeld  

- Ophoping van abnormaal glycogeen in het  bindweefsel rondom de gewrichten die leiden 

tot stijfheid en verandering van de huid 

- Andere factoren zijn:  

 Veranderde structuren in het bindweefsel (door AGE’s)  

 Microangiopathie (schade aan de microbloedvaten) 

 Neuropathie (schade aan de zenuwen) 

- Uiteindelijk leiden alle factoren samen tot contracturen (samentrekkingen) door fibrose                    

(overmatig bindweefsel) en door verminderd gebruik van het gewricht 

- Glycosering kan worden tegengegaan door goede glucose waarden te behouden 

- Sterkte vorming van AGE’s is niet terug te draaien 

 

1.3. Klachten 

- Stijfheid rond de gewrichten  

- Verandering van de huid 

- Micro angiopathie  

- Neuropathie  

- Contracturen door fibrose  

- Belemmering afrollen van de voet (door schade aan het subtalair gewricht) 

- Verminderde grip tijdens het stappen 

- Afname van de fijne bewegingen  

- Overdruk metatarsaalkop en hallux  

- Stijve voet  

- Ulcusgevaar  
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1.4. LJM tests  

 

De bid test = de handen tegen elkaar  

 

De tafelblad test = handpalm plat op tafel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Normaal                      LJM                        

 

1.5. Voetproblemen  

- Overbelasting van de onderzijde van de voet door verminderde beweeglijkheid van de 

voetgewrichten 

- In combinatie met neuropathie en microangiopathie is de kans op voetulcera groter 

 

1.6. Wat kunnen wij als gespecialiseerde voetverzorgers doen?  

Voetscreening is een must!  

- Kijken naar de huid en nagels  

- Voorzichtig te werk gaan wegens neuropathie  

- Voelen van pulsaties  dorsalis pedis  tibialis posterior  

- Testen maximale plantair flexie in het eerste metatarsaal phalangeaal gewricht  

- Testen van de gevoeligheid bij aanraking en druk  

- Bewegingen testen  

- Kijken of er standafwijkingen zijn  

- Schoen inspectie  juiste pasvorm, doorsturen naar orthopedist voor aangepast schoeisel  

 

1.7. Hoe voetproblemen voorkomen of uitstellen?  

- Zowel medicatie als fysiotherapie zorgen voor een goede gewrichtsbeweging 

- Zorgen voor goede glucosewaarden bij diabetes  

- Een verlaagd HbA1c doen de problemen verminderen  

- Zorg voor voldoende beweging:  

 Goed voor alle gewrichten  

 5 x per week 35 minuten wandelen  

 Sporten mag, bewegen moet  

 Doe aan beweging met minimale kans op blessures  

 

1.8. Zorg voor goed schoeisel  

- Goede pasvorm (lengte, breedte en goede hoogte)  

- Let op schokdemping  

- Platte schoenen en stevige hiel  

- Draagvlak van de schoen dient breed te zijn  

- Gesloten schoenen met veters of klittenband  

- Koop schoenen in de namiddag  

- Laat uw schoenen controleren door een podoloog of orthopedisch schoenmaker  
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1.9. Patiëntenfiche  
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2. Anamnese 

 

 

Mijn cliënt is een heer van 75 jaar en is gehuwd. Hij heeft altijd gewerkt als zelfstandige dakwerker. 

Omwille van de vele gezondheidsproblemen is hij al 15 jaar geleden gestopt met werken. Hij komt bij 

mij thuis voor de 3 voetverzorgingen. Mijn cliënt heeft de volgende ziekteaandoeningen:  

- Diabetes mellitus type 1 waarvoor 2 injecties per dag en medicatie per os  

- LJM  waarvoor hij orthopedische schoenen draagt 

- Microangiopathie   ziekte van de kleine bloed- of lymfevaten  

- Neuropathie  niet goed functioneren van 1 of meerdere zenuwen  

3 soorten zenuwen:  

 Motorische zenuwen  

 Sensibele zenuwen  

 Autonoom zenuwstelsel  

- Palmoplantaris psoriasis  veel kleine rode vlekjes plantair, schilfers, jeuk en branderig 

gevoel  

- Pathologische eelt  

- Obesitas  

- Charcotvoet  afwijkende stand van de voet door 30 jaar geleden de enkel verbrijzeld te 

hebben. Dit is niet geopereerd geweest, alle stukjes bot zijn zo aan elkaar gegroeid. 

Hierdoor is de voetboog gezakt. Hiervoor draagt hij orthopedische schoenen 

- Atrofie van de nagels  niet ontwikkelde of misvormde nagels  

- Lichte tinea pedis t.h.v. beide voeten  voetschimmel  

 

Dit zijn de orthopedische schoenen van mijn cliënt. 
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3. Eerste voetverzorging, 23 oktober 2014 

 

 

 

Behandeling  Gebruikte materialen  

 

 

 

Advies dat ik meegeef: 

 Verband 2 à 3 dagen ter plaatse laten  

 Na 3 dagen nog 7 dagen de voeten insmeren met flammazine zalf, zodat de kleine oppervlakkige 

wondjes snel kunnen genezen 

 Nadien elke dag ’s avonds de voeten insmeren met een vette crème, huishoudfolie over de 

voeten gedurende 15 minuten, folie verwijderen en voor het slapen gaan de kousen aandoen 

 Goed schoenen laten verluchten en dagelijks sokken verversen 

 

Zelfevaluatie:  

Ik was enorm geschrokken hoe afschuwelijk de voeten van mijn cliënt er aan toe waren. Wetende dat 

hij 2 x per jaar gratis naar een podoloog gaat in het ziekenhuis te Brussel. Het was voor mij een hele 

uitdaging om aan zulke voeten te beginnen. Mijn cliënt was bang omdat hij na de verzorgingen in het 

ziekenhuis telkens heel veel pijn had en bijna niet kon stappen. Na mijn behandeling was mijn cliënt 

heel tevreden over het resultaat, en was ook benieuwd of hij nadien nog pijn zou hebben. Ikzelf was ook 

zeer tevreden dat mijn cliënt zonder pijn aan zijn voeten naar buiten ging. Benieuwd naar het resultaat 

en het volgende bezoek dat over 6 weken plaats vindt.  

 

 

 

 

 

 

1. Beide voeten reinigen en inspecteren  

2. Beide voeten plantair inweken, ook de 

hielen 

3. Linker en rechter voet:  

 T1,2,3,4,5: vlak frezen  

 T1,2,3,4,5: nagelranden reinigen  

 Plantair eelt verwijderen  

 Eelt van de hielen verwijderen  

 Grondige ontsmetting v.d. voeten 

 Huidschimmel tussen de tenen 

behandelen  

 Plantair verband aanleggen  

 Kleine wondjes verzorgen  

 

 Voeten inwrijven en lichte 

voetmassage  

 

 

 

1. Ayac + mesoftdoekjes 

2. Ayac + mesoftdoekjes  

 

3. Linker en rechter voet: 

 Carbuurfrees (nattechniek)  

 Peertjesfrees + excavator  

 Heft 4 + bistouri 23 

 Heft 3 + bistouri 10 

 Alcohol+mesoft 

 Isobetadine dermicum  

 

 Neocutengenolzalf + hypafix  

 Isobetadinezalf + steriele compres + 

hypafix  

 Vette crème o.b.v. zonnebloemolie  
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Voor 1ste behandeling: 

linker hiel lateraal voor de behandelingen 

 

Na 1ste behandeling:  
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4. Tweede voetverzorging, 2 december 2014 

 

 

Behandeling Gebruikte materialen  

1. Beide voeten grondig inspecteren en 

reinigen  

2. Linker en rechtervoet:  

 Plantair inweken van de voeten  

 T1,2,3,4,5 vlak vrezen  

 Nagelranden reinigen  

 Grondige ontsmetting van de tenen  

 Huidschimmel tussen tenen 

behandelen  

 Plantair en hielen eelt verwijderen  

 Grondige ontsmetting van de 

volledige voeten  

 Kleine wondjes verzorgen  

 

 Voeten inwrijven en lichte 

voetmassage  

1. Ayac + mesoft  

 

2. Linker en rechtervoet: 

 Ayac + mesoft  

 Carbuurfrees ( nattechniek )  

 Peertjesfrees ( nattechniek )  

 Alcohol + mesoft  

 Isobetadine dermicum  

 

 Bistouri 23 + heft 4 

 Alcohol + mesoft  

 

 Neocutengenolzalf + steriele 

compres + hypafix  

 Vette crème o.b.v. zonnebloemolie  

 

 

 

Zelfevaluatie: 

Mijn cliënt heeft mijn goede raad opgevolgd. Hij heeft dagelijks zijn voeten ingewreven met een vette 

zalf, de folie er rond gedaan en na 15 minuten zijn kousen aangedaan. Zo had de crème de kans om in 

de huid te trekken en niet in de kousen. De pathologische eelt en droge korsten zijn fel verminderd tegen 

over de eerste voetverzorging. Mijn cliënt was zeer tevreden omdat hij geen pijn had na de verzorging, 

dus was het stappen ook geen probleem. Hij kwam zeer graag terug omdat er duidelijke verbetering te 

zien was.  
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Voor 2de behandeling:  

 

 

 

Na 2de behandeling: 
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5. Derde voetverzorging, 15 januari 2015 

 

 

 

 

Behandeling Gebruikte materialen  

1. Beide voeten grondig inspecteren en 

reinigen  

2. Linker en rechtervoet:  

 Plantair inweken van de voeten  

 T1,2,3,4,5 vlak vrezen  

 Nagelranden reinigen  

 Grondige ontsmetting van de tenen  

 Huidschimmel tussen tenen 

behandelen  

 Plantair en hielen eelt verwijderen  

 Grondige ontsmetting van de 

volledige voeten  

 Kleine wondjes verzorgen  

 

 Voeten inwrijven en lichte 

voetmassage  

1. Ayac + mesoft  

 

2. Linker en rechtervoet: 

 Ayac + mesoft  

 Carbuurfrees ( nattechniek )  

 Peertjesfrees ( nattechniek )  

 Alcohol + mesoft  

 Isobetadine dermicum  

 

 Bistouri 23 + heft 4 

 Alcohol + mesoft  

 

 Neocutengenolzalf + steriele 

compres + hypafix  

 Vette crème o.b.v. zonnebloemolie  

 

 

Zelfevaluatie:  

Zowel mijn cliënt als ikzelf zijn zeer tevreden over het resultaat. Mijn cliënt gaat nu de volgende 

behandeling in het ziekenhuis te Brussel laten doen, hij heeft hier 2 x per jaar recht op een gratis 

behandeling door een podoloog omwille van zijn diabetes. We zullen elkaar terug zien op mijn eindproef 

bij Syntra voor de volledige voetverzorging. Bij de eindproef zal mijn cliënt van mij een zelfgemaakte 

zalf krijgen als dank voor zijn medewerking gedurende de voorbije maanden. De zalf zal bereid zijn op 

basis van goudsbloemolie, tegomuls, cacaoboter en vitaminen B12 (voor de psoriasis vlekken op de 

voetzool). Nadien zal mijn cliënt voor de volgende voetverzorgingen naar mij thuis komen. 
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Voor 3de behandeling:  

 

 

Na 3de behandeling:  

 

 

   

Linker hiel lateraal 

na verzorging 
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Vakantie in zicht … 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


