
Voetkliniek biedt  
multidisciplinaire aanpak

Vaak raken mensen met voet-
problemen de weg kwijt in de 
gezondheidszorg. Omdat de 
problematiek complex is, gaan 
ze van de ene naar de andere 
specialiteit, op zoek naar een 
oplossing voor hun probleem. 
Zo gaat er kostbare tijd 
verloren en worden de risico’s 
op complicaties alsmaar  
groter. Met de voetkliniek wil 
het Sint-Dimpna Ziekenhuis 
Geel deze problematiek effi-
ciënter aanpakken.  

Voetproblemen worden 
dikwijls miskend en 
onderschat. Wat begint 

als een klein ongemak, kan 
uitgroeien tot een ernstig  
probleem dat te lang 
onbehandeld blijft. Diabetes-
patiënten lopen daarbij nog 
een hoger risico, omdat zij 
minder pijn voelen, kampen 
met een afgenomen bloed-
circulatie en minder soepele 
gewrichten hebben.
Mensen met voetproblemen 
of wonden aan de voet (tot aan 
de enkel) en diabetes patiënten 
kunnen bij ons terecht voor 
een multidisciplinaire aanpak 
van hun probleem. We stellen 
voor hen op korte termijn een 

duidelijk behandelplan op voor 
een adequate aanpak van het 
probleem.
Bij de raadpleging is steeds 
een vasculair of orthopedisch 
chirurg en een verpleeg-
kundige aanwezig. Er is ook 
overleg mogelijk met de 
endocrinoloog, dermatoloog 
of plastisch chirurg. Zo nodig 
kan ook de diabetes-educator 
aanwezig zijn.
De nodige onderzoeken of 
ingrepen kunnen op korte 
termijn worden gepland en 
uitgevoerd. De wondconsu-
lente maakt een wondzorg-
plan en er wordt zo nodig 
een afspraak gemaakt met de 
bandagist of podoloog. Alle 
betrokken partijen krijgen 
toegang tot het dossier van de 
patiënt en er is steeds nauw 
contact met de huisarts en de 
thuisverpleegkundige.

– Ann Geukens, Referentie-
verpleegkundige Wondzorg

> Afspraken voor een consultatie 

worden gemaakt via het secretariaat van 

de afdeling Heelkunde, op het nummer 

014 57 70 21. De raadplegingen vinden 

elke week plaats op dinsdagnamiddag, 

van 13 tot 17 uur.

Als de stenen te groot zijn, is 
eerst verdere steenfragmen-
tatie nodig. Die gebeurt meer 
en meer met de laser. Het 
gebruik van de Holmium-  
laser levert daarbij de beste 
resultaten op.

Holmium YAG laser
De Holmium-  laser is een 
pulserende laser die lichtener-

van 2100 nm. Uiteraard is het 
van groot belang dat er enkel 
contact is tussen de laser en 
de steen, zonder contact met 
de mucosa. Contact tussen de 
laser en de wand kan schade  
of perforatie veroorzaken. 
De laserstraal van de Hol -
mium-  laser heeft een 
thermische penetratiediepte 
van 0,4 mm en wordt goed 
geabsorbeerd door water. Dat 
betekent dat het netvlies van de 
uroloog alleen kan beschadigd 
worden bij een afstand die 
kleiner is dan 10 cm.
In ons ziekenhuis gebruiken 
we een Holmium-  laser 
met een maximaal vermogen 
van 20 Watt. De frequentie 
en de energie-instellingen 
variëren afhankelijk van de 
lokalisatie en de hardheid van 

de steen. De energie voor de 
Holmium-  laser wordt 

met een diameter van 200 tot 
1000 micrometer. De laser kan 
gebruikt worden in combinatie 
met dunne semi-rigiede of 

Therapeutische uretero- 
renoscopie biedt het voordeel 
dat het om een minimaal 
invasieve techniek gaat, 
met een vrij lage kans op 
complicaties. Uiteraard zijn 
de toegepaste techniek en de 
chirurgische ervaring hierbij 
van groot belang. Mogelijke 
complicaties na de ingreep zijn 
uretertrauma, ureterperforatie, 
hematurie, infectie en koliek -
pijn ten gevolge van residueel 
oedeem.
Onderzoek wijst uit dat 
niersteenvergruizing met de 
Holmium-  laser uitermate 

of urinewegsteen, met om het 
even welke chemische samen-
stelling. De beste resultaten 
werden bekomen bij stenen ter 
hoogte van de distale ureter en 
het sacro-iliacaal gewricht.

– Dr. F. Deroo
Diensthoofd Urologie
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