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Inleiding 
De prevalentie van diabetes in België is tussen 1997 en 2008 gestegen van 2.3 naar 3.5% (1). 
Volgens het laatste IKED rapport had in 2008 32.4% van de type 2 en 13.5% van de type 1 
diabetespatiënten binnen IKED, waarbij de gegevens van 10% van de Belgische diabetespatiënten 
met minstens 2 insuline injectie per dag bestudeerd werden, een verhoogd risico op het ontwikkelen 
van een voetprobleem (dit is perifere neuropathie en/of perifere arteriële vaataandoening en/of een 
voorgeschiedenis van voetwonden) (2). Geschat wordt dat 15% van de diabetespatiënten in de loop 
van zijn leven een voetwonde zal ontwikkelen.  

Hoewel de diabetesvoet een complexe aandoening is die geassocieerd wordt met een verhoogde 
morbiditeit en mortaliteit is gebleken dat, mede dankzij de opkomende multidisciplinaire aanpak van 
het diabetische voetprobleem, het merendeel van de voetwonden geneest (3-5).  

De afgelopen jaren is het aantal publicaties die de behandeling en management van de diabetesvoet 
bestuderen, gestegen hoewel de meeste van die studies binnen 1 voetkliniek gebeuren. Eurodiale is 
één van de grootste Europese studies rond de diabetesvoet waarbij gegevens van 14 
gespecialiseerde voetklinieken verspreid over 10 Europese landen verzameld werden. In totaal 
werden de gegevens van 1088 patiënten verzameld waarna gekeken werd naar de ernst van de 
wonde, de behandeling en uitkomst na 1 jaar (6).  

In 2005 introduceerde het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering de erkenning van de 
diabetische voetklinieken. Naar aanleiding van deze erkenning en in analogie met het initiatief voor 
kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Diabetes, IKED, werd een specifieke 
kwaliteitsbevorderende studie bij multidisciplinaire diabetische voetklinieken georganiseerd. Deze 
studie, Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij multidisciplinaire Diabetische 
Voetklinieken, oftewel IKED-Voet, heeft als centrale doelstelling ondersteuning te bieden in de 
evaluatie en de verbetering van de zorg die in de diabetische voetklinieken aan de patiënten verstrekt 
wordt. Alleen in Duitsland wordt een gelijkaardige kwaliteitsbevorderende studie met betrekking tot de 
diabetesvoet gedaan (http://www.ag-fuss-ddg.de). 

Het huidig rapport beschrijft en bediscussieert de resultaten van de gegevensverzameling met 
betrekking tot de gegevens van het kalenderjaar 2008. Hierbij werden in de mate van het mogelijke de 
resultaten van IKED-Voet vergeleken met de resultaten van de Eurodiale studie. 

 

Doelstelling 
IKED-Voet wil er bovenal voor zorgen dat de personen werkzaam in de betrokken sector (artsen, 
podologen, verpleegsters,…), op basis van precieze analyses, de positieve elementen en de zwakke 
punten van de curatieve voetklinieken kunnen detecteren. Met deze werkwijze hopen we de kwaliteit 
van de verzorging van de diabetesvoet in België te bevorderen.  

Concreet wil deze studie een benchmarking aanbieden aan iedere erkende diabetische voetkliniek 
zodanig dat deze haar gegevens kan vergelijken met de anonieme gegevens van de andere 
voetklinieken. Op die manier wordt elke voetkliniek in de mogelijkheid gesteld om de kwaliteit van zorg 
binnen de eigen voetkliniek te evalueren en verbeteren. 
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De gegevens die in het kader van deze studie verzameld werden, zijn overigens eveneens 
noodzakelijk voor het RIZIV en de overheid om de evolutie van de kwaliteit van zorg in de 
voetklinieken te kunnen opvolgen. 

 

Studieopzet  

Conventie IKED-voet 
In de huidige studie werden gegevens verzameld bij de curatieve diabetische voetklinieken die erkend 
werden via de toevoegingsclausule aan de revalidatieovereenkomst inzake derdelijns curatieve 
diabetische voetklinieken (conventie en toevoegingsclausule zie bijlagen 1 en 2). Om als dusdanig 
erkend te worden en om van de terugbetalingen te kunnen genieten, moet een voetkliniek 
multidisciplinair werken en jaarlijks minstens 52 verschillende patiënten ten laste nemen die in het 
beschouwde jaar een aan diabetes gerelateerde voetwonde (minimum Wagner graad 2) hadden of 
leden aan een neurogene arthropathie (Charcot-voet). Elke multidisciplinaire voetkliniek moet een 
diabetesteam hebben met op zijn minst de volgende samenstelling: 
• Geneesheer-specialist in de endocrino-diabetologie 
• Geneesheer-specialist in de chirurgie, vaatchirurg en/of orthopedische chirurg en/of plastisch 

chirurg en/of algemeen chirurg met ervaring in de voetchirurgie 
• Podoloog 
• Eén of twee diabetesverpleegkundigen en/of verpleegkundigen die vertrouwd zijn met de 

verzorging van voetwonden 

Als laatste voorwaarde dienen erkende diabetische voetklinieken jaarlijks mee te werken aan een 
gegevensverzameling met epidemiologische en kwaliteitsbevorderende doeleinden. 
 

Variabelen 
De opgevraagde variabelen met korte uitleg en keuzemogelijkheden staan weergegeven in bijlage 3. 
Er werden gegevens opgevraagd in verband met de situatie bij intake; type, locatie en ernst van het 
voetprobleem; behandeling; en status ongeveer 6 maanden na intake (bijlage 3). Voor de beschrijving 
van de ernst van het voetprobleem werd zowel de Wagner- als PEDIS-classificatie gebruikt. 

De Wagner-classificatie bestaat uit 5 graden nl: 
• Graad 0: Geen ulcus maar een hoog risicovoet 
• Graad 1: Oppervlakkig ulcus 
• Graad 2: Diep ulcus zonder betrokkenheid van het bot 
• Graad 3: Abces met betrokkenheid van het bot 
• Graad 4: Plaatselijk gangreen – vb tenen of hiel 
• Graad 5: Gangreen van de hele voet 

In het IKED-voet programma moesten alleen voetwonden met een Wagner-graad van minstens 2 
geregistreerd worden. 

De PEDIS-classificatie beschrijft de voetwonde op 5 niveaus: 
1. Perfusie: Graad van perfusie gebaseerd op de palpatie van de vaatpulsaties, de enkel-arm 

index (ABI) en de percutane zuurstofspanning (TcpO2) 
• Graad 1: Geen perifere vaatafwijking: Voelbare pulsaties en/of ABI 0.9 – 1.1 
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• Graad 2: Subkritische ischemie: Geen voelbare pulsaties en/of ABI < 0.9 en/of TcpO2 30-
60 mmHg 

• Graad 3: Kritische ischemie: Geen voelbare pulsaties en aanwezigheid van klinische 
tekenen van ernstige ischemie en/of systolische bloeddruk ter hoogte van de enkel < 50 
mmHg en/of TcpO2 < 30 mmHg 

2. Extent: Oppervlakte gemeten in cm² 
3. Depth: Diepte van de wonde 

• Graad 1: Oppervlakkige wonde: Geen aantasting dieper dan de lederhuid 
• Graad 2: Diep ulcus: Aantasting van de onderhuidse structuren, met inbegrip van de 

fascie, spier of pees 
• Graad 3: Tot op het bot: Implicatie van alle dieper liggende lagen van de voet met inbegrip 

van het bot en de gewrichten 
4. Infection: Infectieniveau afhankelijk van de omvang van het erytheem en de aanwezigheid van 

andere factoren 
• Graad 1: Geen infectie: Geen symptomen of tekenen van infectie 
• Graad 2: Oppervlakkige infectie: Tenminste 2 van de volgende criteria aanwezig: 

o Erytheem tussen 0.5 en 2 cm rond het ulcus 
o Lokale zwelling en verharding 
o Pijn 
o Lokale warmte 
o Etterende secretie (met uitsluiting van alle andere infectieoorzaken zoals 

traumata, actieve Charcot-voet, breuk, enz) 
• Graad 3: Diepe infectie: Erytheem > 2 cm en 1 van de hoger vermelde criteria of infectie 

van de dieper liggende structuren zoals een abces, osteomyelitis, artritis of fasciitis 
• Graad 4: Systemische infectie: Twee of meer van de volgende symptomen: 

o Temperatuur > 38°C of < 36°C 
o Hartritme > 90 slagen/minuut 
o Leucocytose (> 12 000 of < 4000/ mm³) 
o PaCO2 < 32 mmHg 

5. Sensation: Niveau van druksensibiliteit vastgesteld door middel van een 10 gram 
monofilamenttest op 2 of 3 plaatsen of door middel van een test met een stemvork van 128 Hz 
• Graad 1: Normale sensibiliteit: Geen detectie van verlies aan druksensibiliteit (bepaald 

zoals hieronder beschreven) 
• Graad 2: Verlies van beschermende gevoeligheid: Verlies van druksensibiliteit bepaald 

door negatieve monofilamenttest op 2 van de 3 plantaire plaatsen of afwezigheid van 
vibratiesensibiliteit bepaald met behulp van een stemvork van 128 Hz of door 
perceptiedrempel van de trillingen > 25V getest aan de hand van semi-kwantitatieve 
methoden 

 

Verwerking gegevens 
Na afloop van de gegevensverzameling werden de patiëntgegevens geëxporteerd en werden de 
gecodeerde patiëntgegevens aan het WIV overgemaakt. Op het WIV werden de gegevens 
gecontroleerd op dubbels (vb patiënten die 2 verschillende voetklinieken bezocht hadden) en, in de 
mate van het mogelijke, op foutieve gegevens. Na de data cleaning werden statistische analyses 
uitgevoerd met behulp van Stata 9.2. 
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Beschrijving van de populatie en het voetprobleem 

Geografische beschrijving populatie 
In 2008 waren 21 diabetische voetklinieken door het RIZIV erkend als multidisciplinaire diabetische 
voetklinieken. Van de 21 erkende voetklinieken werd bij 19 een volledige dataset verzameld en aan 
het WIV overgemaakt. In onderstaande figuur wordt de geografische spreiding van de geregistreerde 
patiënten (postcodes ontbreken voor de patiënten van 1 centrum) en de erkende voetklinieken 
(inclusief de voetklinieken waarvoor een volledige dataset ontbreekt) weergegeven (grootte van de 
symbolen is evenredig met aantal patiënten/voetklinieken).  

Figuur 1 Geografische spreiding van de erkende diabetische voetklinieken en geregistreerde 
patiënten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit tabel 1 blijkt dat de helft van de patiënten woonachtig was in de provincie Antwerpen, Oost- of 
West-Vlaanderen (N=509), de provincies waar zich ook de meeste erkende voetklinieken bevinden. 
De provincies die het minst vertegenwoordigd waren in de huidige populatie zijn Waals-Brabant, 
Namen en Luxemburg, waarvan alleen Luxemburg een erkende voetkliniek heeft.  

Diabetische Voetkliniek 

Patiënt behandeld in een 
Diabetische voetkliniek 
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Tabel 1 Spreiding van de erkende diabetische voetklinieken en geregistreerde patiënten over 
Belgische provincies 
 

Provincies Aantal patiënten Aantal voetklinieken 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 54 3 

Waals-Brabant 9 0 

Vlaams-Brabant 101 1 

Antwerpen 205 5 

Limburg 56 1 

Luik 99 2 

Namen 11 0 

Henegouwen 62 1 

Luxemburg 48 1 

West-Vlaanderen 161 3 

Oost-Vlaanderen 143 4 

Onbekend 57  

 

Beschrijving algemene populatie 
In totaal werden de gegevens van 1006 patiënten verzameld. Ongeveer 2/3de van de behandelde 
patiënten waren mannen. De gemiddelde leeftijd van de totale populatie was 68.1 jaar en per geslacht 
66 jaar voor mannen (P50 = 66 jaar) en 72 jaar voor vrouwen (P50 = 74 jaar). In totaal had 86.5% van 
de patiënten type 2 diabetes, terwijl 11.1% type 1 diabetes had. Van de overige 2.4% was of niet 
bekend welke vorm van diabetes ze hadden of ze hadden een andere vorm van diabetes. Gemiddeld 
waren de geregistreerde patiënten reeds 16.6 jaar diabetespatiënt (P50 = 14 jaar) en 72% van de 
patiënten werd behandeld met insuline. Zeventien procent van de patiënten rookte, 50% had nooit 
gerookt en 32.9% was minstens 1 maand vóór de eerste consultatie gestopt met roken.  

Bijna één derde van de patiënten ging op eigen initiatief naar de voetkliniek terwijl 30.3% via een 
eerste lijns arts, 37.3% via een tweede lijns arts en 0.6% via een andere voetkliniek doorverwezen 
werd.  

Van 94.9% van de patiënten was het HbA1c gehalte en van 90.6% het bloedlipidenprofiel bekend. 
Van alle patiënten had 39.4% in het verleden een beroerte (cerebrovasculaire aanval), een 
voorbijgaande ischemische aanval of een myocard infarct gehad of onderging een percutane 
coronaire interventie of een bypass operatie. Bij 29.7% van de patiënten werd in het verleden een 
revascularisatie van de onderste ledematen uitgevoerd, 31.6% had nierfunctiestoornissen (creatinine 
> 1.5mg/dl) en 9.2% werd behandeld met nierdialyse of onderging een niertransplantatie.  

Binnen de huidige populatie van 1006 patiënten werden 978 (97.2%) patiënten behandeld voor één of 
meerdere voetwonden, 14 patiënten (1.4%) alleen voor een actieve Charcot-voet en 14 patiënten (1.4 
%) zowel voor een actieve Charcot-voet als voor een voetwonde. Gemiddeld was het voetprobleem 2 
maanden (Stdev 5.8 mnd; P50=1 mnd) aanwezig vóór ze naar een diabetisch voetkliniek gingen of 
ernaar doorverwezen werden. 
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In Tabel 2 wordt de beschrijving van patiënten met een actieve Charcot-voet en met een voetwonde 
met minstens een Wagner-classificatie van 2 weergegeven. Door het grote onevenwicht tussen het 
aantal patiënten behandeld voor een actieve Charcot-voet en deze behandeld voor voetwonden, kon 
geen zinvolle statistische vergelijking gemaakt worden tussen beide populaties. Opvallend is dat de 
leeftijd van patiënten die behandeld werden voor een actieve Charcot-voet gemiddeld lager was dan 
de leeftijd voor patiënten met voetwonden. Dit zou ook de lagere prevalentie van complicaties kunnen 
verklaren. 

 

Beschrijving voetwonden 
Van de patiënten die behandeld werden voor een 
ulcus (locatie wonden bekend voor 977 
patiënten) betrof het in 52.2% van de gevallen 
een teenwonde (Fig 2 nr 8 t.e.m.17) (vooral aan 
de grote of eerste teen) bij 29.3% een wonde aan 
de middenvoet (Fig 2 nr 2 t.e.m. 7 en 18 t.e.m. 
23) en in de overige 18.5% een wonde aan de 
achtervoet (Fig 2 nrs 1 en 24 t.e.m. 26). Van alle 
wonden waren 55.4% plantaire wonden (Fig 2 nr 
13 t.e.m. 24). 53.4% van de ulcera werd 
geclassificeerd als Wagner-2, 29.6% als Wagner-
3, 16.5% als Wagner-4 en 0.5% als Wagner-5 (Tabel 3). In 13.8% van de evalueerbare teenwonden 
(N=472, informatie ontbreekt voor 38 patiënten) was deze wonde interdigitaal. De voetwonden waren 
in 39.2% van de gevallen zone-overschrijdend (informatie ontbreekt voor 63 patiënten). Bij 29.9% van 
de patiënten met een voetwonde (N = 933, informatie ontbreekt voor 59 patiënten) was er sprake van 
meerdere wonden aan dezelfde voet, 20.4% van de patiënten had ook minstens 1 wonde aan de 
andere voet (informatie ontbreekt voor 69 patiënten) en 10.2% van de patiënten met voetwonde(n) 
had zowel meerdere wonden aan dezelfde voet alsook 1 of meerdere wonden aan de andere voet 
(informatie volledig voor 915 patiënten).  

Zonder rekening te houden met ontbrekende gegevens was de mate van perfusie van de voet bij 39% 
van de behandelde ulcera niet verstoord terwijl deze bij 45.1% subkritisch en bij 15.9% kritisch was.  

De gemiddelde grootte van de wonde was 3 cm² (mediaan = 2). Als de totale groep in 3 gelijke 
categorieën opgedeeld wordt, bekomen we als grenswaarden: ≤ 1cm², tussen 1 en 2.86cm² en ≥ 
2.86cm². Voor kleinere (≤ 1 cm²) en middelgrote (tussen 1 en 2.86 cm²) wonden betrof het 
voornamelijk teenwonden (respectievelijk 66.4% en 58.3%) en in mindere mate wonden ter hoogte 
van de midden- (22.6% en 29.4%) of achtervoet (11% en 12.3%). Bij de grote wonden (≥ 2.86 cm²) 
betrof het in 29.6% van de gevallen teenwonden en in 37.6% wonden ter hoogte van de middenvoet 
terwijl 32.8% van deze wonden zich op de achtervoet bevond (51.1% zone nr 24; 29.8% zone nr 26; 
12.8% zone nr 1 en 6.4% zone nr 25). 

Bij 59.3% van alle wonden betrof het een diepe wonde en bij 23.1% was dit tot op het bot.  

Bij 26.2% van de patiënten was de wonde niet geïnfecteerd, terwijl er bij 31% sprake was van een 
oppervlakkige ontsteking, bij 35.9% van een diepe en bij 4.8% (N=47) van een systemische infectie 
(Tabel 4). Meer dan de helft van de patiënten met een systemische infectie (N=25) werd 
doorverwezen via een eerste lijns arts, ongeveer 13% door een 2de lijns arts van hetzelfde ziekenhuis 
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en dezelfde dienst en 17% van de patiënten bleek op eigen initiatief naar de voetkliniek gekomen te 
zijn. Van de patiënten die op eigen initiatief naar de voetkliniek kwamen, is niet bekend of ze vóór hun 
bezoek aan de voetkliniek reeds bij een andere arts (1ste of 2de lijns) geweest waren die de patiënt niet 
expliciet doorverwezen had, dan wel of de patiënt erg lang gewacht had om medische zorg te zoeken. 
Opvallend genoeg hadden alle patiënten met een systemische infectie die op eigen initiatief naar de 
voetkliniek kwamen al een voorgeschiedenis van voetwonde(n). Ook dit zou kunnen verklaren 
waarom deze patiënten rechtstreeks en zonder doorverwijzing naar de voetkliniek kwamen. 
Anderzijds is het enigszins verontrustend dat ze pas kwamen consulteren op het moment dat ze een 
systemische infectie ontwikkeld hadden. 

Tabel 2 Beschrijving algemene populatie (weergegeven als % Ja - % Nee, tenzij anders aangegeven) 

Variabelen Algemeen (N = 1006) 
Charcot (N = 28) 

(14+14) 
Ulcer (+Charcot) (N = 

992: 978+14) 

Geslacht (%M/V) 63.1 – 36.9 67.9 – 32.1 63.3 – 36.7 

Leeftijd (in jaren) 68.1 (60 – 69 – 77) 59.9 (55.5 – 60.5 – 64) 68.2 (60 – 69 – 77) 
Type diabetes 
(1/2/ander/Onbekend) 11.1 – 86.5 – 1.2 – 1.2 10.7 – 85.7 – 0 – 3.6 11.0 – 86.7 – 1.2 – 1.1 

Duur diabetes§ (in j) 16.6 (8 – 14 – 23) 14 (6 – 12 – 18) 16.6 (8 – 14 – 23) 

Roker (J/N/ex) 17.1 – 50 – 32.9 20.8 – 41.7 – 37.5 17.1 – 50.0 – 32.9 

HbA1c bekend  94.9 – 5.1 92.9 – 7.1 95.0 – 5.0 

Lipidenprof bekend  90.6 – 9.4 78.6 – 21.4 90.7 – 9.3 

Hypolip middelen  57.4 – 42.6 39.3 – 60.7 57.7 – 42.3 

Anti-aggregentia 80 – 20 67.9 – 32.1 80.2 – 19.8 
Cardiovasculaire 
voorgeschiedenis 39.4 – 60.6 33.3 – 66.7 39.8 – 60.2 

Eerdere revascularisatie 
onderste ledematen 29.7 – 70.3 11.1 – 88.9 30.1 – 69.9 

Eerder nierfalen 31.6– 68.4 25.9 – 74.1 31.8 – 68.2 

NierTX of dialyse 9.2 – 90.8 9.5 – 90.5 9.2 – 90.8 

Eerdere voetwonden 62.9 – 37.1 55.6 – 44.4 63.0 – 37.0 

Eerdere mineure amp 24.3 – 75.7 17.9 – 82.1 24.6 – 75.4 

Eerdere majeure amp 3.7 – 96.3 3.6 – 96.4 3.7 – 96.3 

Doorverwijzing# 30.3 – 37.3 – 31.8 – 0.6 20 – 48 – 32 – 0 30.6 – 37.2 – 31.5 – 0.6 
§ Gemiddelde (P25-P50-P75) 

# 1ste lijns – 2de lijns – initiatief patiënt – andere diabetische voetkliniek 
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De PEDIS-P-classificatie, die gebruikt werd voor het bepalen van de perfusie, komt overeen met het 
classificatiesysteem voor perifeer arterieel vaatlijden (PAV) zoals ontwikkeld door de TransAtlantic 
interSociety Consensus Group (TASC) (7). Hierbij wordt PEDIS-P graad 1 gelijk gesteld aan de 
afwezigheid van perifeer arterieel vaatlijden terwijl PEDIS-P ≥ graad 2 gelijk gesteld wordt aan perifeer 
vaatlijden (8). Wanneer diabetespatiënten met PAV een voetwonde ontwikkelen, zal de prognose van 
deze wonde minder goed zijn dan wanneer er geen sprake is van PAV. Ook infectie van de wonde 
beïnvloedt het genezingsproces negatief. Bovendien werd met de Eurodiale studie aangetoond dat de 
combinatie van een geïnfecteerde voetwonde met PAV bij een diabetespatiënt een nog slechtere 
prognose geeft dan een voetwonde waarbij sprake is van infectie of PAV alleen (9). Hier moet wel bij 
vermeld worden dat in de Eurodiale studie ook de minder ernstige wonden met een Wagner-1 
meegenomen werden. In de huidige studiepopulatie was bijna 47% van de patiënten zowel PAV als 
infectie positief (PAV+ Inf+) terwijl in de Eurodiale studie 31% van de patiënten PAV+Inf+ was (10). 
Hoewel de meerderheid van deze patiënten geclassificeerd werd als Wagner-3 of hoger (67%), was 
ongeveer 33% geclassificeerd als Wagner-2 (Tabel 5). 

Tabel 3 Wagner-classificatie (algemeen en per type diabetes) en locatie wonden per Wagner-graad 

 Wagner-2 Wagner-3 Wagner-4 Wagner-5 
Voetwonden 
(N=986)* 53.4% (N=526) 29.6% (N=292) 16.5% (N=163) 0.5% (N=5) 

Type 1 diabetes 52.3% (N=57) 33% (N=36) 14.7% (N=16) 0% (N=0) 

Type 2 diabetes 53.3% (N=455) 29.2% (N=249) 17% (N=145) 0.6% (N=5) 

Tenen* 47.3% (N=249) 54.1% (N=158) 61.4% (N=100) 20% (N=1) 

Middenvoet* 30.2% (N=159) 32.9% (N=96) 18.4% (N=30) 20% (N=1) 

Achtervoet * 21.9% (N=115) 11.3% (N=33) 19% (N=31) 0% (N=0) 

Onbekend 0.6% (N=3) 1.7% (N=5) 1.2% (N=2) 60% (N=3) 

* Wagner-classificatie ontbreekt voor 6 voetwonden 
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Tabel 4 PEDIS-classificatie: algemeen en per Wagner-graad 

 

  Alg Wagner-2 Wagner-3 Wagner-4 Wagner-5 

Geen perifere 
vaatafwijking 

38.2% 
(N=377) 

50.2% 
(N=264) 

33.9% 
(N=99) 

8.0% 
(N=13) 

20.0% 
(N=1) 

 

Subkritische ischemie 44.1% 
(N=435) 

40.3% 
(N=212) 

53.4% 
(N=156) 

40.5% 
(N=66) 

20.0 
(N=1) 

 

Kritische ischemie 15.4% 
(N=152) 

7.2% 
(N=38) 

10.3% 
(N=30) 

49.7% 
(N=81) 

60% 
(N=3) 

 

Perfusie 

Onbekend 2.2% 
(N=22) 

2.3% 
(N=12) 

2.4% 
(N=7) 

1.8% 
(N=3) 

0% 
(N=0) 

Wonde ≤ 1cm² 29.5% 
(N=291) 

33.7% 
(N=177) 

27.7% 
(N=81) 

20.2% 
(N=33) 

0% 
(N=0) 

 

1 cm² > Wonde < 2.86 
cm² 

23.7% 
(N=234) 

24.3% 
(N=128) 

26% 
(N=76) 

18.5% 
(N=30) 

0% 
(N=0) 

 

Wonde ≥ 2.86 cm² 29.7% 
(N=293) 

23.2% 
(N=122) 

31.2% 
(N=91) 

46.6% 
(N=76) 

80% 
(N=4) 

 

Grootte 

Onbekend  17% 
(N=168) 

18.8% 
(N=99) 

15.1% 
(N=44) 

14.7% 
(N=24) 

20% 
(N=1) 

 

Oppervlakkig 16.5% 
(N=163) 

20.5% 
(N=108) 

5.8% 
(N=17) 

23.3% 
(N=38) 

0% 
(N=0) 

Diep 59.3% 
(N=585) 

77% 
(N=405) 

36.6% 
(N=107) 

44.8% 
(N=73) 

0% 
(N=0) 

Inbegrip van bot of 
gewrichten 

23.1% 
(N=228) 

2.1% 
(N=11) 

55.5% 
(N=162) 

30.7% 
(N=50) 

100% 
(N=5) 

Diepte 

Onbekend 1% 
(N=10) 

0.4% 
(N=2) 

2.1% 
(N=6) 

1.2% 
(N=2) 

0% 
(N=0) 

 

Geen infectie 26.2% 
(N=258) 

35.2% 
(N=185) 

10.6% 
(N=31) 

25.2% 
(N=41) 

20% 
(N=1) 

 

Oppervlakkige infectie 31.0% 
(N=306) 

42% 
(N=221) 

15.8% 
(N=46) 

23.9% 
(N=39) 

0% 
(N=0) 

 

Diepe infectie 35.9% 
(N=354) 

18.4% 
(N=97) 

64% 
(N=187) 

41.1% 
(N=67) 

60% 
(N=3) 

 

Systemische infectie 4.8% 
(N=47) 

2.1% 
(N=11) 

7.5% 
(N=22) 

8% 
(N=13) 

20% 
(N=1) 

 

Infectie 

Onbekend 2.1% 
(N=21) 

2.3% 
(N=12) 

2.1% 
(N=6) 

1.8% 
(N=3) 

0% 
(N=0) 

 

 Normale sensibiliteit 11.9% 
(N=117) 

13.3% 
(N=70) 

9.6% 
(N=28) 

11.7% 
(N=19) 

0% 
(N=0) 

 

Sensibiliteit Verlies beschermende 
gevoeligheid 

83.5% 
(N=824) 

81.6% 
(N=429) 

84.9% 
(N=248) 

87.1% 
(N=142) 

100% 
(N=5) 

 

 Onbekend 4.6% 
(N=45) 

5.1% 
(N=27) 

5.5% 
(N=16) 

1.2% 
(N=2) 

0% 
(N=0) 
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Het vergelijken van de PEDIS met de Wagner-classificatie (en vooral van de PEDIS-D bij wonden met 
Wagner-classificatie 3) (Tabel 4) kan een indicatie geven over mogelijke registratiefouten. De definitie 
van Wagner-3-wonden houdt in “Abces met betrokkenheid van bot”. Wonden die als Wagner-3 
geclassificeerd werden, kunnen per definitie niet oppervlakkig zijn en zouden zelfs in de 3de categorie 
van PEDIS-D moeten vallen (nl met inbegrip van bot of gewrichten). Echter, voor 5.8% van de 
patiënten met een wonde Wagner-3 werd bij PEDIS-D geregistreerd dat de wonde oppervlakkig was. 
Zo ook werd voor 10.6% van de patiënten met een Wagner-3-wonde aangegeven dat de wonde niet 
geïnfecteerd was terwijl één van de definities voor Wagner-3 de volgende is: “Zeer diepe wonde met 
infectie en aantasting van pezen/fascia en/of bot” (11). De definitie voor Wagner-3-wonden die in het 
IKED-Voet programma opgenomen werd, “Abces met betrokkenheid van het bot”, is mogelijks voor 
interpretatie vatbaar. Dit kan (gedeeltelijk) verklaren waarom bij 10.6% van de patiënten met Wagner-
3-wonde geregistreerd werd dat de wonde niet geïnfecteerd was. 

Acht procent van de patiënten met een W4-wonde had geen perifeer vaatlijden.  

Zoals uit bovenstaande blijkt, is de Wagner-classificatie vaak niet specifiek genoeg waardoor ze 
onderhevig is aan kritiek. Daarom wordt de Wagner-classificatie meer en meer vervangen door 
nieuwere classificaties, zoals PEDIS, waarin de afzonderlijke componenten van een wonde 
beschreven kunnen worden. 

De vergelijking tussen de Wagner en PEDIS-classificatie voor W5-wonden is met de huidige 
gegevens niet zinvol aangezien het aantal patiënten met een W5-wonde te klein is. 

 

Tabel 5 Wagner-classificatie per PAV/Inf groep 

 PAV- Inf- PAV- Inf+ PAV+ Inf- PAV+ Inf+ PAV/Inf 
onbekend 

Wagner-2 20.1% 
N = 102 

31.0% 
N = 157 

15.8% 
N = 80 

33.1% 
N = 168 N = 19 

Wagner-3 4.3% 
N = 12 

29.5% 
N = 83 

6.8% 
N = 19 

59.4% 
N = 167 N = 11 

Wagner-4 0.6% 
N = 1 

7.6% 
N = 12 

25.3% 
N = 40 

66.5% 
N = 105 N = 5 

Wagner-5 0.0% 
N = 0 

20.0% 
N = 1 

20.0% 
N = 1 

60.0% 
N = 3 N = 0 
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Type 1 en type 2 diabetespatiënten  

Beschrijving populatie 
Wanneer binnen de algemene populatie alleen naar de patiënten met type 1 of type 2 diabetes 
gekeken werd (N = 982), bleek dat zowel het merendeel van de type 1 als type 2 diabetespatiënten 
eerdere voetwonden gehad had. Ook bleek dat patiënten met type 1 diabetes gemiddeld jonger waren 
dan patiënten met type 2 diabetes, dat type 1 diabetespatiënten (T1D) langer diabetes hadden voor 
het ontstaan van het ulcus dan type 2 diabetespatiënten (T2D) (respectievelijke medianen 31 versus 
13 jaar) en dat in vergelijking met type 2 diabetespatiënten significant meer patiënten met type 1 
diabetes behandeld werden met insuline (68% voor type 2 en 99% voor type 1diabetes). Uiteraard 
kunnen de verschillen in leeftijd en duur diabetes tussen type 1 en type 2 diabetespatiënten een effect 
hebben op de medische voorgeschiedenis van de patiënten. Omdat het niet het doel is van de huidige 
studie om een vergelijking te maken tussen deze 2 populaties, wordt de voorgeschiedenis alleen ter 
informatie weergegeven in tabel 6.  

Tabel 6 Verschillen in voorgeschiedenis tussen type 1 en type 2 diabetespatiënten (weergegeven als 
% Ja - % Nee, tenzij anders aangegeven) 

 T1D T2D 

Leeftijd (in j) § 56.2 (49 – 55 – 63) 69.7 (62 – 71 – 78) 

Duur diabetes§ (in j) 30.8 (21 – 31 – 38) 14.3 (7 – 13 – 20) 

Roker (J/N/ex/onbekend) 23.8 – 46.5 – 29.7 16.2 – 50.4 – 33.4 

HbA1c bekend  97.3 – 2.7 94.9 – 5.1 

Lipidenprofiel bekend 92.7 – 7.3 90.5 – 9.5 

Hypolipemiërende middelen  61.9 – 38.1 57.1 – 42.9 

Anti-aggregentia 76.1 – 23.9 80.5 – 19.5 

Cardiovasculaire voorgeschiedenis 32.4 – 67.6 40.3 – 59.7 

Eerdere revascularisatie onderste ledematen 24.5 – 75.5 30.6 – 69.4 

Eerder nierfalen 33.0 – 67.0 31.7 – 68.3 

NierTX of dialyse 20 - 80 7.7 – 92.3 

Eerdere voetwonden 71.3 – 28.7 61.6 – 38.4 

Eerdere mineure amputatie 28.0 – 72.0 23.8 – 73.2 

Eerdere majeure amputatie 4.8 – 95.2 3.5 – 96.5 

Doorverwijzing# 26.9 – 35.2 – 37.0 – 0.9 31.0 – 37.3 – 31.1 – 0.6 
# 1ste lijn – 2de lijn – initiatief patiënt – andere diabetische voetkliniek 

§ Gemiddelde (P25-P50-P75) 
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Beschrijving voetwonden 
Wanneer de behandelde voetwonden bij T1D-patiënten vergeleken werden met wonden bij T2D-
patiënten bleek dat er binnen de T1D-populatie meer patiënten met goede en bijgevolg minder met 
slechte perfusie waren dan in de T2D-populatie (zie PEDIS-P in tabel 7). Eenzelfde trend is zichtbaar 
wat betreft de sensibiliteit van de voet (PEDIS-S: normaal of verlies van beschermende gevoeligheid). 
Ook dit zou op zijn minst voor een deel aan de verschillen in leeftijd en duur diabetes toegeschreven 
kunnen worden, want hoewel de duur van diabetes bij T2D-patiënten minder lang was dan bij T1D-
patiënten, hebben T2D-patiënten vaak al gedurende onbekende tijd diabetes voor dit medisch 
vastgesteld wordt. De overige PEDIS-classificaties (PEDIS-E – omvang wonde; PEDIS-D – diepte van 
de wonde; en PEDIS-I – mate van infectie) of de Wagner-classificatie waren vergelijkbaar tussen de 2 
populaties (zie tabel 7 & 3). 

Tabel 7 PEDIS-classificatie voor type 1 en type 2 diabetespatiënten (percentages per item van de 
PEDIS-classificatie berekend voor T1D en T2D-patiënten afzonderlijk) 

  T1D T2D 

Geen perifere vaatafwijking 52.7% (N=59) 35.7% (N=311) 

Subkritische ischemie 32.1% (N=36) 45.1% (N=392) 

Kritische ischemie 8.0% (N=9) 16.3% (N=142) 
Perfusie 

Onbekend 7.1% (N=8) 2.9% (N=25) 

Wonde ≤ 1cm² 34.8% (N=39) 29% (N=252) 

1 cm² > Wonde < 2.86 cm² 23.2% (N=26) 23.3% (N=203) 

Wonde ≥ 2.86 cm² 27.7% (N=31) 29.4% (N=256) 
Grootte 

Onbekend 14.3% (N=16) 18.3% (N=159) 

Oppervlakkig 13.4% (N=15) 16.7% (N=145) 

Diep 61.6% (N=69) 58.3% (N=507) 

Inbegrip van bot of gewrichten 20.5% (N=23) 23.1% (N=201) 
Diepte 

Onbekend 4.5% (N=5) 1.9% (N=17) 

Geen infectie 24.1% (N=27) 26.0% (N=226) 

Oppervlakkige infectie 26.8% (N=30) 31.7% (N=276) 

Diepe infectie 36.6% (N=41) 35.4% (N=308) 

Systemische infectie 6.2% (N=7) 4.4% (N=38) 

Infectie 

Onbekend 6.2% (N=7) 2.5% (N=22) 

 Normale sensibiliteit 21.4% (N=24) 10.2% (N=89) 

Sensibiliteit Verlies beschermende gevoeligheid 72.3% (N=81) 84.3% (N=733) 

 Onbekend 6.3% (N=7) 5.5% (N=48) 
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Rokers, ex-rokers en niet-rokers  
Zoals eerder vermeld, waren binnen de huidige populatie 17.1% van de patiënten rokers terwijl 50% 
nooit gerookt had en de overige 32.9% minstens 1 maand vóór de eerste consultatie gestopt was met 
roken. Voor de patiënten met bekend rookgedrag (N = 904), bestond een significante trend tussen 
rookgedrag en leeftijd waarbij niet-rokers ouder waren dan ex-rokers die ouder waren dan rokers 
(gemiddeld leeftijd ± 70.4 (P50 = 72jr) – ± 67.4 (P50 = 68jr) – ± 61.0 (P50 = 60jr) respectievelijk voor 
niet-rokers – ex-rokers – rokers; p = 0.0001). Een gelijkaardige doch niet-significante trend werd 
gevonden voor “duur van diabetes” waarbij bij niet-rokers 17.4 (P50 = 15 jr); ex-rokers 15.8 (P50 = 14 
jr) en rokers 14.7 jaar (P50 = 13 jr) diabetes vastgesteld was (p = 0.180).  

Er was geen verschil in voorgeschiedenis tussen rokers, niet- of ex-rokers voor wat betreft de 
volgende parameters: behandeling met insuline, bekendheid HbA1c, bekendheid van het 
lipidenprofiel, cardiovasculaire voorgeschiedenis, nierinsufficiëntie, niertransplantatie of dialyse, 
eerdere voetwonden of majeure amputaties. Rokers werden minder vaak met hypolipemiërende 
middelen behandeld dan ex-rokers. Rokers werden minder vaak met 
antiaggregantia/anticoagulerende geneesmiddelen behandeld dan ex- en niet-rokers. Ook hadden 
rokers en ex-rokers vaker een voorgeschiedenis van revascularisatie van de onderste ledematen en 
mineure amputatie dan niet-rokers (Tabel 8). Het is zeer onwaarschijnlijk dat het verschil tussen niet- 
en ex-rokers komt door het verschil in leeftijd aangezien men zou verwachten dat de kans op eerdere 
revascularisatie van de onderste ledematen of eerdere amputaties stijgt met de leeftijd.  

Tabel 8 Verschillen in voorgeschiedenis tussen niet-rokers, ex-rokers en rokers (in % positieve score 
[totaal aantal patiënten waarvoor bekend])  

 

Een mogelijke verklaring voor het verschil in behandeling met hypolipemiërende middelen en 
antiaggregantia/anticoagulantia is dat niet-rokers meer met hun gezondheid bezig zijn en daarom 
sneller en frequenter een arts raadplegen dan rokers waardoor verhoogde bloedlipiden sneller 
vastgesteld en behandeld kunnen worden. Hoewel dit effect in de huidige studie niet onderzocht werd, 
werd het vastgesteld in de algemene IKED-populatie (2). 

 

 

 Niet-rokers Ex-rokers Rokers 

Leeftijd [gemiddelde (P50)] 70.4 (P50=72 jr) 67.4 (P50=68 jr) 61 (P50=60 jr) 

Hypolipemiërende middelen  54.7% [444] 61.8% [296]* 51.3% [152] 

Anti-aggregentia/anticoagulantia 80.7% [445]* 83.1% [296]* 65.8% [152] 
Eerdere revascularisatie onderste 
ledematen 26.1% [449]# 33.2% [292] 30.7% [150] 

Eerdere mineure amputatie 20.7% [450]# 28.0% [293] 25.8% [151] 

* Significant verschillend t.o.v. rokers (P<0.05) 
# Significant verschillend t.o.v. ex-rokers (P<0.05) 
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Behandeling en verloop van het voetprobleem 
Zoals uit de literatuur (12) en voorgaande blijkt, is de diabetesvoet een gecompliceerde aandoening 
die vooral voorkomt bij oudere patiënten met een lange voorgeschiedenis van diabetes en met veel 
comorbiditeit. De algemene conditie van de patiënt en de ernst van de voetwonde zijn beiden 
bepalend voor de behandeling. Zo kan een bepaalde gezondheidstoestand, zoals zeer slechte 
bloedvaten of een cardiovasculaire aandoening, contra-indicatief zijn voor bepaalde behandelingen, 
zoals revascularisatie of drukontlasting. Echter, wanneer de toestand van een patiënt het toelaat, zijn 
off-loading en indien nodig een efficiënte behandeling van infectie/osteomyelitis of snelle 
revascularisatie van uiterst belang voor de prognose van de wonde.  

Hoewel bij IKED-voet geprobeerd werd hier zo goed als mogelijk rekening mee te houden, blijft dit 
alles zeer moeilijk in kaart te brengen en is het noodzakelijk hier rekening mee te houden bij de 
interpretatie van de volgende hoofdstukken.  

Actieve neuro-osteo arthropathie (Charcot-voet) 
Van de 28 patiënten met een actieve Charcot-voet werden 27 patiënten geïmmobiliseerd tot aan de 
knie, waarvan 17 door middel van total contact cast met een gemiddelde duur van immobilisatie 
(bekend voor 24 patiënten) van 4.7 ± 3 mnd (P50 = 4 maanden). Total contact cast (TCC) wordt 
gezien als gouden standaard bij de behandeling van actieve Charcot-voet (13). Hoewel nog geen 
optimale duur van immobilisatie d.m.v. TCC vastgesteld werd, komt de duur van immobilisatie binnen 
IKED-voet overeen met de literatuur. Afkoeling van actieve Charcot-voeten werd gerapporteerd na 2.8 
± 3 maanden TCC (14) en na 6.5 ± 3.3 maanden immobilisatie waarvan de eerste 4.3 maanden via 
TCC en de rest van de periode d.m.v. een verwijderbare walker (15). 

Zoals blijkt uit tabel 9 ontwikkelden 15 van de 28 patiënten een voetwonde tijdens de behandeling van 
hun actieve Charcot-voet, hoewel de actieve Charcot-voet bij 10 van deze patiënten binnen 6 
maanden na de eerste consultatie hersteld was van acute inflammatie. Bij 4 patiënten waarbij een 
wonde ontstond tijdens de behandeling was er sprake van osteomyelitis. Deze 4 patiënten hadden bij 
presentatie naast een actieve Charcot-voet ook een voetwonde, 2 werden via TCC en de andere 2 op 
een andere manier geïmmobiliseerd. 

Bij 2 patiënten werd specifieke Charcot chirurgie uitgevoerd. In totaal onderging 1 patiënt een mineure 
amputatie ten gevolge van de ontstane wonde buiten het Charcot drukpunt. Deze patiënt werd 
geïmmobiliseerd hoewel niet d.m.v. TCC, en de Charcot-voet herstelde van acute inflammatie. Drie 
patiënten ondergingen een majeure amputatie ten gevolge van een ontstane wonde. Het betrof in alle 
3 de gevallen een wonde ontstaan op het Charcot drukpunt waarbij bij 1 patiënt niet geïmmobiliseerd 
werd terwijl bij de andere 2 patiënten immobilisatie anders dan TCC gebruikt werd. Zoals bij 
voetwonden staat een majeure amputatie ook bij een Charcot-voet evident voor falen van genezing. In 
totaal was bij 20 patiënten de actieve Charcot-voet afgekoeld binnen 6 maanden na de eerste 
consultatie terwijl in 6 gevallen de Charcot-voet (nog) niet afgekoeld was. Voor de overige 2 patiënten 
was deze informatie niet beschikbaar. 
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Tabel 9 Genezing en ontstaan van nieuwe wonden tijdens de behandeling actieve Charcot-voet 

 Actieve Charcot-
voet 

Actieve Charcot-voet én 
voetwonde 

Geen wonde 
(% genezen)   

Wonde op drukpunt 
(% genezen)  N = 1 (0%) 

Wonde buiten drukpunt 
(% genezen)   

Geen Immobilisatie 
(N = 1) 

Info wonde ontbreekt 
(% genezen)   

Geen wonde 
(% genezen) N = 7 (85.7%) N = 2 (50%) 

Wonde op drukpunt 
(% genezen) N = 2 (100%) N = 3 (66.7%) 

Wonde buiten drukpunt 
(% genezen) N = 1 (100%)  

Immobilisatie tot aan de 
knie via TCC 
(N = 16) 

Info wonde ontbreekt 
(% genezen) N = 1 (100%)  

Geen wonde 
(% genezen)  N = 2 (100%) 

Wonde op drukpunt 
(% genezen)  N = 3 (33.3%) 

Wonde buiten drukpunt 
(% genezen) N = 2 (100%) N = 2 (100%) 

Immobilisatie tot aan de 
knie ≠ TCC 
(N = 10) 

Info wonde ontbreekt 
(% genezen) N = 1 (onbekend)  

Geen wonde 
(% genezen)   

Wonde op drukpunt 
(% genezen)  N = 1 (0%) 

Wonde buiten drukpunt 
(% genezen)   

Combinatie TCC en 
ander 
(N = 1) 

Info wonde ontbreekt 
(% genezen)   

 

De totale duur van behandeling was 5.8 ± 4.6 maanden (P50 = 4.9 maand) (N=28). Wanneer een 
onderscheid gemaakt werd tussen duur van behandeling voor patiënten met alleen een actieve 
Charcot-voet en patiënten met zowel een voetwonde als actieve Charcot-voet werd de laatste groep 
gemiddeld langer behandeld (respectievelijk 7.1 ± 5.6 maanden (P50 = 5.1 mnd) vs 4.4 ± 2.7 
maanden (P50 = 4.3 mnd, ns).  

Van de 14 patiënten met een actieve Charcot-voet én een wonde was bij 8 patiënten de wonde 
genezen tijdens de opvolging.  
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Voetwonden 
In totaal werden gegevens van 992 patiënten met een voetwonde met minstens een Wagner-
classificatie 2 geregistreerd. In 34 gevallen (3.4%) betrof het echter een eenmalig bezoek, 
vermoedelijk als “second opinion”, aan de betreffende voetkliniek. Omdat deze patiënten een eerste 
behandeling ontvangen hadden, werden deze gegevens meegenomen in de analyses met betrekking 
tot behandeling. Echter, de gegevens van deze patiënten werden niet meegenomen in de analyses 
die betrekking hebben op genezing en duur van de behandeling. 
 

Drukontlasting 
Bij 83.7% van de patiënten (795 van de 950 ptn waarvoor info beschikbaar) werd aan een vorm van 
drukontlasting gedaan. In het programma konden de volgende manieren van drukontlasting 
aangeduid worden: 
• Ontlasting van onderbeen en voet d.m.v. TCC (Figuur 3) 
• Ontlasting van onderbeen en voet op een andere manier dan TCC (Figuur 4) 
• Ontlasting voet (vb Barouk schoen) (Figuur 5) 
• Ontlasting wonde 
 

Figuur 3: TCC 
 

  Figuur 4: Diabetic Walker 
 

    
 
 

Figuur 5: Barouk schoen 
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Drukontlasting is zeer belangrijk bij de behandeling van voetwonden. Hoewel het ontlasten van 
onderbeen en voet in het algemeen een zeer goed genezingspercentage opleveren, blijkt ontlasting 
d.m.v. TCC, die alleen door een arts verwijderd kan worden, efficiënter te zijn dan vb een diabetic 
walker die patiënten zelf af kunnen nemen (16, 17). Hierbij speelt compliantie een belangrijke rol. 
Drukontlasting van onderbeen en voet brengt uiteraard verminderde beweeglijkheid met zich mee (16) 
waardoor nog actieve patiënten op de werkvloer beperkt kunnen worden en oudere patiënten het 
evenwicht bij het lopen kunnen verliezen. Tevens wordt het gebruik van TCC afgeraden bij patiënten 
met perifeer arterieel vaatlijden en actieve infectie (18). Ondanks het feit dat ontlasting d.m.v. TCC 
een positief effect heeft op genezing en de tijd tot genezing kan deze manier van drukontlasting, zoals 
uit bovenstaande blijkt, niet bij alle patiënten toegepast worden.  

Binnen IKED-voet werd bij 83.7% van de wonden aan een vorm van drukontlasting gedaan. Bij 5.7% 
van de patiënten werd het onderbeen ontlast tot aan de knie d.m.v. TCC en bij 16% van de patiënten 
op een manier verschillend van TCC. Bij ongeveer 1/3de van de patiënten waarbij het onderbeen 
ontlast werd d.m.v. TCC en 1/6de van de patiënten waarbij het onderbeen ontlast werd op een andere 
manier dan TCC, werd meer dan 1 manier van drukontlasting gebruikt.  

In de Eurodiale studie, waarbij gegevens van 14 Europese centers of excellence verzameld werden 
(6), werd bij 78% van de wonden aan een vorm van drukontlasting gedaan. In de subgroep van 
patiënten met een neuropathische voetwonde van de plantaire voor- of middenvoet werd bij 18% TCC 
gebruikt (19). Wanneer naar drukontlasting gekeken werd in eenzelfde subgroep binnen de IKED-
voet-populatie (geen perifere vaatafwijking en verlies van berschermende gevoeligheid) werd het 
onderbeen bij 13% ontlast tot aan de knie dmv TCC en bij 14.3% op een andere manier dan TCC. 

Tabel 9: Drukontlasting in het algemeen en per PAD/Inf groep 

 
Algemeen 
(N = 918)* 

PAV- Inf- 
(N=110) 

PAV- Inf + 
(N = 250) 

PAV+ Inf- 
(N = 134) 

PAV+ Inf+ 
(N = 424) 

Drukontlasting 83.7% 
(N = 768) 

86.4% 
(N = 95) 

84.8% 
(N = 212) 

82.8% 
(N = 111) 

82.6% 
(N = 350) 

Onderbeen via TCC#, § 5.7% 
(N = 44) 

6.3% 
(N = 6) 

9% 
(N = 19) 

3.6% 
(N = 4) 

4.3% 
(N = 15) 

Onderbeen zonder TCC#, § 16% 
(N = 121) 

8.4% 
(N = 8) 

14.1% 
(N = 30) 

7.2% 
(N = 8) 

21.4% 
(N = 75) 

Voet#, § 50.3% 
(N = 388) 

49.5% 
(N = 47) 

46.2% 
(N = 98) 

57.7% 
(N = 64) 

51.1% 
(N = 179) 

Ulcus#, § 28% 
(N = 215) 

35.8% 
(N = 34) 

30.7% 
(N = 65) 

31.5% 
(N = 35) 

23.1% 
(N = 81) 

* Alleen patiënten waarvoor de gegevens behandeld in deze tabel volledig waren, werden in deze tabel 
opgenomen 
#  Percentage ten opzichte van alle patiënten waarbij enige vorm van drukontlasting gedaan werd 
§ Bij meerdere manieren van drukontlasting wordt alleen de meest uitvoerige manier weergegeven (ulcer < 
voet < onderbeen) 
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Podologische interventie  
Podologische interventie werd geregistreerd voor 882 patiënten. Hiervan onderging 19.4% een 
podologisch biomechanisch onderzoek. Deze term werd in het programma echter niet goed 
gedefinieerd mogelijk met onderrapportage tot gevolg. Bij 13.6% van de patiënten werd orthoplastie 
aangebracht. Een orthoplastie is een op maat gemaakte podologische orthese op basis van silicone 
die gebruikt wordt om de tenen in hun natuurlijke positie te plaatsen en/of om een volledige of deel 
van een teen te beschermen. Deze techniek wordt dan ook eerder preventief, vb om na genezing een 
recidief of nieuwe wonde te voorkomen, dan curatief gebruikt. Het is dan ook een techniek die zeker 
niet bij alle wonden gebruikt dient te worden. Echter, omdat er geen nomenclatuur bestaat voor 
orthoplastie en dit soort kleinere interventies niet altijd even goed in een patiëntendossier opgenomen 
worden, zou hier ook sprake kunnen zijn van onderrapportage. Hoewel podologen binnen een 
voetkliniek bij meer handelingen betrokken zijn dan alleen orthoplastie en biomechanische 
onderzoeken, waren dit de enige keuzemogelijkheden in het registratieprogramma. Daarom kan met 
de huidige gegevens de functie van de podoloog binnen multidisciplinaire voetklinieken niet correct 
weergegeven worden. 
 

Bloedvatonderzoek en revascularisatie 
In totaal (gegevens bekend voor 922 patiënten) werd bij 60% van de patiënten een onderzoek naar 
arteriële insufficiëntie uitgevoerd. Bij 19.8% van deze patiënten betrof het een een arteriëel 
duplexonderzoek, terwijl bij 30.8% een angiografie werd uitgevoerd (bij nog eens 9.1% van de 
patiënten was een angiografie van minder dan 6 maanden oud beschikbaar). Hoe ernstiger de 
wonde(n) hoe vaker een vasculaire oppuntstelling uitgevoerd werd: 68.3% W3 - 83.8% W4 (te kleine 
aantallen voor W5). Zoals verwacht werd vaker een vasculair onderzoek gedaan met stijgende 
PEDIS-classificatie voor perifeer vaatlijden (31.3% P1 – 73.5% P2 – 89.4% P3). In totaal werd dus bij 
77.8% van de patiënten met vaatlijden (P2+P3) vasculaire imaging uitgevoerd. 

Van de 910 patiënten waar deze gegevens voor geregistreerd werden, onderging 24.6% 
revascularisatie, die bij de grote meerderheid (94%) voorafging door een vasculair onderzoek. Net 
zoals bij het vasculair onderzoek was het aantal revascularisaties hoger naarmate de wonden 
ernstiger werden (13.9% W2 – 28.6% W3 – 53.1% W4) alsook met stijgende PEDIS-classificatie voor 
vaatlijden nl. 3.4% P1 – 29.2% P2 – 65.7% P3. In vergelijking met de Eurodiale studie werd binnen 
IKED-voet een hoger percentage van de patiënten met kritische ischemie gerevasculariseerd (65.7% 
IKED-voet ↔ 43% Eurodiale) (19).  

Van de patiënten die gerevasculariseerd werden, gebeurde dit bij 4.4% op aorta-iliacaal, bij 51.9% op 
femoro-popliteaal en bij 33.3% op infra-popliteaal niveau. Bij de overige 10.4% van de patiënten werd 
zowel op aorta-iliacaal en femoro-popliteaal niveau of op femoro-popliteaal en infra-popliteaal niveau 
gerevasculariseerd (1.1% en 9.3%, respectievelijk). 

In de groep van patiënten met kritische ischemie die niet gerevasculariseerd werden, waren meer 
patiënten binnen 6 maanden na de eerste consultatie overleden in vergelijking met de groep patiënten 
met kritische ischemie die wel gerevasculariseerd werd (19.1% [9 van de 47 ptn] t.o.v 6.7% [6 van de 
90 ptn]; p = 0.026).  
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Tabel 10 PEDIS-perfusie en revascularisatie  

 
Geen 

revascularisatie 
(N = 686) 

Revascularisatie (N = 224) 

  Endovasculaire 
behandeling 

Open chirurgie 
(bypass of 

endarterectomie) 

Endovasculaire 
behandeling en 
open chirurgie 

Totaal (N=910) 75.4% 
(N=686) 

19.7% 
(N=179) 

4.1% 
(N=37) 

0.9% 
(N=8) 

5.4%# (N = 12) 
Geen perifeer vaatlijden 49.8%* 

(N = 342) N = 12 N = 0 N = 0 

52.7%# (N = 118) 
Subkritische ischemie 41.7%* 

(N = 286) N = 89 N = 24 N = 5 

40.2%# (N =90) 
Kritische ischemie 6.9%* 

(N = 47) N = 74 N = 13 N =3 

1.8%# (N = 4) 
Onbekend  1.6%* 

(N = 11) N = 4 N = 0 N = 0 

* Percentage ten opzichte van het totaal aantal patiënten dat geen revascularisatie onderging 
# Percentage ten opzichte van het totaal aantal patiënten dat revascularisatie onderging 

 

Orthopedische chirurgie 
Voor 857 van de 992 patiënten (86.4%) werd geregistreerd of er al dan niet orthopedische chirurgie 
ter behandeling werd uitgevoerd. Bij 41.7% (N = 357) van deze patiënten werd orthopedische 
chirurgie uitgevoerd. De verschillende typen orthopedische chirurgie die in het registratieprogramma 
opgenomen waren, zijn: correctie overdruk; debridement; mineure amputatie; majeure amputatie; 
combinaties van vorige.  

Bij 38.5% van de patiënten werd een mineure amputatie uitgevoerd, bij 27% een debridement, bij 
7.3% een majeure amputatie en bij 3.9% correctie overdruk. Bij de overige 23.5% van de patiënten 
werd een combinatie van verschillende typen orthopedische chirurgie uitgevoerd. Hierbij betrof het bij 
58% een combinatie van correctie overdruk en debridement, bij 22% een combinatie van debridement 
en mineure amputatie bij 8% een combinatie van zowel correctie overdruk, debridement als mineure 
amputatie. 

Bij patiënten met W3 en W4 werd significant vaker orthopedische chirurgie uitgevoerd dan bij 
patiënten met W2 (in beide gevallen p < 0.001) (Tabel 11). Tevens bleek dat patiënten met W2-
wonden relatief vaak een debridement ondergingen maar dat het aantal mineure amputaties beperkt 
bleef in vergelijking met W3- en W4-wonden. Mogelijk volstond voor W3- en W4-wonden een 
debridement vaak niet en diende een mineure amputatie uitgevoerd te worden. Er bestond echter een 
groot verschil tussen de verschillende centra wat de registratie van debridement betreft en dit vooral 
bij W2-wonden. Het is dan ook mogelijk dat hier ook niet-chirurgische debridementen geregistreerd 
werden. 

Wat PEDIS-classificatie betreft, werd vooral bij patiënten met grotere (> 1cm²), diepe (tot op het bot), 
geïnfecteerde (vanaf diepe infectie) wonden orthopedische chirurgie uitgevoerd.  
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Wat mineure amputaties betreft, werden deze vooral uitgevoerd op teenwonden (77.5%) die over het 
algemeen diep (46% diep en in 44% tot op het bot) en geïnfecteerd waren (15.6% oppervlakkige en in 
71.3% diepe of systemische infecties).  

Tabel 11 Orthopedische chirurgie per Wagner-classificatie 

 
Algemeen 
(N=854) 

Wagner-2 
(N=450) 

Wagner-3 
(N=253) 

Wagner-4 
(N=146) 

Wagner-5 
(N=5) 

Geen orthopedische chirurgie 58.3% 74.9% 41.5% 39% 0% 

Orthopedisch chirurgie 41.7% 
(N=357) 

25.1% 
(N=113) 

58.5% 
(N=148) 

61% 
(N=89) 

100% 
(N=5) 

Correctie overdruk  3.9% 9.7% 2% 0% 0% 

Debridement 26.8% 38% 22.3% 21.3% 0% 

Mineure amputatie 38.3% 23% 48.6% 42.7% 0% 

Majeure amputatie 7.3% 5.3% 4% 12.4% 60% 

Combinatie 23.7% 24% 23.1% 23.6% 40% 

 

Negatieve druktherapie 
Van de 934 patiënten waarvoor deze gegevens geregistreerd werden, werd 5.1% (N = 48) behandeld 
met negatieve druktherapie. Deze groep bestond vooral uit patiënten met een grote (>2.86 cm²) 
geïnfecteerde wonden en kritische ischemie. In 25% van de gevallen betrof het teenwonden (75% met 
PAV), in 52% middenvoetwonden (72% met PAV) en in 23% van de gevallen achtervoetwonden 
(81.8% met PAV). Van de patiënten met kritisch vaatlijden die behandeld werden voor grote (≥ 2.86 
cm²) niet-teenwonden (N=29 waarvan 1 patiënt met oncomplete gegevens) ontving 21% (N=6) 
negatieve druktherapie. Dit lage aantal kan verklaard worden door het feit dat (a) de kosten voor 
negatieve druktherapie niet terugbetaald worden; en (b) door voorzichtigheid vanwege de clinici of 
absolute contra-indicaties voor negatieve druktherapie. In recente consensus richtlijnen wordt gesteld 
dat negatieve druktherapie aangewend kan worden bij complexe of stagnerende diabetesvoetwonden 
bij patiënten die niet in staat zijn of niet wensen bijkomende chirurgische of interventionele procedures 
te ondergaan, op voorwaarde dat (a) de infectie en/of onderliggende osteomyelitis behandeld wordt; 
(b) dat er geen bloeding optreedt; en (c) als het necrotische weefsel verwijderd werd door (al dan niet 
chirurgisch) debridement. Bij (sub)kritische ischemie blijft de grootste voorzichtigheid aanbevolen, wat 
inhoudt dat de evolutie van de wonde frequent dient opgevolgd te worden. Wanneer na een 
proefperiode van 1 à 2 weker geen beterschap optrad, wordt aanbevolen de negatieve druktherapie te 
staken (20, 21). 

 

Preventieve voorzieningen schoeisel 
Het dragen van goed schoeisel is enorm belangrijk om recidieven bij patiënten die een voetwonde 
gehad hebben te voorkomen (17). 

Bij 71.5% van de patiënten werd speciaal schoeisel voor buitenshuis voorgeschreven of aangeraden 
(ontbrekende gegevens voor 61 patiënten) en bij 57.5% van de patiënten werd er schoeisel voor 
binnenshuis aangeraden (ontbrekende gegevens voor 70 patiënten). Zowel voor buiten- als voor 
binnenshuis werden vooral orthopedische schoenen voorgesteld, gevolgd door semi-orthopedische 
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schoenen en geschikte confectieschoenen (Tabel 12). In het registratieprogramma was het mogelijk 
om meerdere preventieve voorzieningen voor schoeisel te registreren. Voor schoeisel buitenshuis 
werden steunzolen in dalende volgorde gecombineerd met semi-orthopedische - orthopedische- en 
confectieschoenen (respectievelijk 44.2% - 33.8% - 21.2% van de combinaties). Voor binnenshuis 
werden dezelfde combinaties het meest gebruikt (respectievelijk 50% - 16% - 28%). De combinatie 
orthopedische schoenen met steunzolen is opvallend aangezien orthopedische schoenen 
automatische voorzien worden van specifieke orthesen, waardoor geen extra steunzolen in 
orthopedische schoenen gebruikt kunnen worden. Dit kan betekenen dat deze patiënten naast 
orthopedische schoenen ook steunzolen voorgeschreven kregen om in andere schoenen te dragen. 
Een andere mogelijkheid is dat door verwarring in terminologie de specifieke orthesen behorende bij 
een paar orthopedische schoenen geregistreerd werden als aparte steunzolen. Semi-orthopedische 
schoenen moeten in principe altijd met steunzolen gedragen worden. Hoewel 102 patiënten zowel 
semi-orthopedische schoenen als steunzolen voor buitenshuis voorgeschreven/aangeraden kregen, 
werd voor 118 patiënten geregistreerd dat alleen semi-orthopedische schoenen aangeraden werden. 
Er is dan ook een reële kans dat het hier gaat om een niet-correcte registratie omdat men ervan 
uitging dat de combinatie van semi-orthopedische schoenen met steunzolen evident was.  

Uit de analyses blijkt tevens dat het schoeisel dat voor binnenshuis aangeraden/voorgeschreven 
werd, vaak identiek was aan het aangeraden/voorgeschreven schoeisel voor buitenshuis. Hoewel het 
de bedoeling was om alleen dubbel te registreren bij binnen- en buitenshuis schoeisel wanneer 
effectief twee paar schoenen aangeraden/voorgeschreven werd, is het waarschijnlijk dat dit niet 
steeds zo geregistreerd werd. In alle geval blijkt uit het vorige dat er grote nood is aan zowel 
aangepast schoeisel voor binnen- als buitenshuis hoewel momenteel maar één paar schoenen 
voorzien wordt in de terugbetaling.  

Tabel 12 Type voorgeschreven schoeisel voor buitens- en binnenshuis 

 Buitenshuis (N=931) Binnenshuis (N=922) 

Algemeen 71.5% (N=666) 57.5% (N=530) 

Steunzool 7.2% 10.2% 

Geschikte confectieschoen 11.7% 15.3% 

Semi-orthopedische schoen/sandaal 17.7% 19.8% 

Orthopedische schoen/sandaal 28.6% 25.3% 

Combinaties  34.7% 29.3% 

 

Genezing 
Genezing van een voetwonde werd gedefinieerd als “volledige epithelisatie van de wonde, hetzij 
primaire, hetzij via mineure amputatie (die beperkt bleef tot in de voet)”. Voor de definitie van genezing 
werd arbitrair een maximale follow-up periode van 9 maanden vastgesteld, m.a.w. wanneer een 
wonde genezen was na een langere follow-up werd ze niet als genezen beschouwd. 

Voor 47 van de 958 patiënten (4.9%) van de patiënten die meer dan één keer in dezelfde voetkliniek 
opgevolgd werden, is niet bekend of de wonde bij de laatste consultatie al dan niet genezen was (lost 
to follow-up). Van 911 patiënten (95.1%) was deze informatie wel bekend en bij 485 (53.1%) van de 
911 patiënten was de wonde binnen de 9 maanden genezen. Dit gebeurde bij een follow-up van 4.4 ± 
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3.1 maand (= genezingsduur). Bij 330 patiënten (68.2%) gebeurde dit primair en bij 104 patiënten 
(21.5%) na een mineure amputatie (Figuur 6). 

Bij 427 patiënten was de voetwonde niet binnen 9 maanden genezen. Hiervan hadden 35 patiënten 
(8.2%) een majeure amputatie ondergaan en waren 36 patiënten (8.4%) tijdens de follow-up – van 
gemiddeld 2.2 ± 1.9 maand – overleden. Bij 320 patiënten (74.9%) was er sprake van een 
aanslepende wonde en voor de overige 44 patiënten werd niet geregistreerd of de patiënt een 
majeure amputatie ondergaan had of dat het een aanslepende wonde betrof (Figuur 6).  

In vergelijking met de Eurodiale studie, waarbij de patiënten langer opgevolgd werden (1 jaar) en 
Wagner-1-wonden ook geregistreerd werden, ligt het genezingpercentage binnen IKED-voet wat lager 
(77% bij Eurodiale vs 53% bij IKED-voet) (9). Ook het aantal overleden patiënten (6%) en patiënten 
die een majeure amputatie hadden ondergaan (5%) was lager. Hoewel in de Eurodiale studie niet 
aangegeven werd hoeveel patiënten een wonde Wagner-1 hadden, werd wel vermeld dat 47% van de 
patiënten een oppervlakkige wonde had. Dit percentage is veel hoger dan binnen IKED-voet (16.5%) 
en kan een indicatie geven over het aantal patiënten met W1-wonden.  

Wanneer het genezingspercentage bekeken werd per Wagner-classificatie, bleek het percentage 
genezingen, zoals verwacht, te dalen met stijgende Wagner-classificatie (p = 0.068), hoewel het 
verschil tussen W2 en W3 klein was (± 55.6% vs ± 54%, ns). Het aantal majeure amputaties en het 
aantal overlijdens steeg met Wagner-classificatie. Zoals uit tabel 13 blijkt, hadden teenwonden over 
het algemeen een groter genezingspercentage dan niet-teenwonden. Plantaire en niet-plantaire 
wonden hadden eenzelfde genezingspercentage (50.8% vs 56.1%). 

Tabel 13 Genezingspercentage per Wagner-classificatie in het algemeen en apart voor teen- en niet-
teenwonden  

 Genezen Teen/niet-teenwonden p-waarde 

59.8% teenwonden 
Algemeen 53% (N=484) 

46% niet-teenwonden 
0.000 

62% teenwonden 
Wagner-2 55.6% (N=269) 

50% niet-teenwonden 
0.008 

61% teenwonden 
Wagner-3 54% (N=147) 

44.3% niet-teenwonden 
0.006 

52.8% teenwonden 
Wagner-4 45.2% (N=66) 

32.7% niet-teenwonden 
0.019 

0% teenwonden 
Wagner-5 20% (N=1) 

100% niet-teenwonden 
 

50% teenwonden 
Wagner onbekend 25% (N=1) 

0% niet-teenwonden 
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Figuur 6 
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overleden (waarvan 

8 na majeure 
amputatie) 

35 ptn 
(8.2%)  

met majeure 
amputatie  

320 ptn 
(74.9%) 

aanslepende 
wonde 

44 ptn 
(10.3%) 

onbekend 
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Wanneer een onderscheid gemaakt werd tussen patiënten met en zonder perifeer vaatlijden in 
combinatie met het al dan niet hebben van een geïnfecteerde wonde, bleek dat PAV+Inf- patiënten 
het laagste genezingspercentage hadden (Figuur 7) en dit terwijl verwacht werd dat PAV+Inf+ de 
minst goede prognose zouden hebben (9). Hoewel het genezingspercentage voor PAV+Inf+ patiënten 
(48.5%) lager was dan voor PAV-Inf- (56%) en PAV-Inf+ (68.1%) patiënten was het aanzienlijk hoger 
in vergelijking met PAV+Inf- (38.6%) patiënten (Figuur 7).  

Figuur 7 Genezingspercentage per PAV/inf groep 
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Binnen deze onderverdeling was er geen significant verschil tussen diepe en oppervlakkige wonden. 
Zowel binnen de patiëntengroep met als zonder PAV bleken de geïnfecteerde wonden een beter 
genezingspercentage te hebben dan de niet-geïnfecteerde wonden. Dit betekent echter niet dat 
geïnfecteerde wonden effectief beter genezen, maar zou er eerder op kunnen wijzen dat de meest 
ernstige wonden intensiever behandeld werden (vb sneller opgenomen, nauwkeuriger opgevolgd, 
etc). 
 

Tabel 14 Genezingspercentage per PAV/Inf groep in het algemeen en apart voor diepe en 
oppervlakkige wonden 

 
 Genezen Diepe/oppervlakkige wonden  

54.9% diepe wonden PAV-Inf- 
(N=109) 56% (N=61) 

59.3% oppervlakkige wonden 
0.691 

68.8% diepe wonden PAV-Inf+ 
(N=234) 68.1% (N=160) 

65.6% oppervlakkige wonden 
0.719 

39.4% diepe wonden PAV+inf- 
(N=127) 38.6% (N=49) 

36.4% oppervlakkige wonden 
0.761 

46.6% diepe wonden PAV+Inf+ 
(N=408) 48.3% (N=197) 

62.2% oppervlakkige wonden 
0.047 

47.6% diepe wonden PAV/inf onbekend 
(N=28) 50% (N=14) 

66.7% oppervlakkige wonden 
0.410 
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Overleden patiënten 
Vijftig van de geregistreerde patiënten (± 5%) overleden binnen 9 maanden na de eerste consultatie. 
Bij 10% was de wonde genezen en bij 16% werd voor het overlijden een majeure amputatie 
uitgevoerd. 

In vergelijking met de niet-overleden patiënten hadden overleden patiënten vaker kritische ischemie 
(34.7% vs 15.4%) en hadden ze relatief gezien meer grote wonden (>2.86 cm²) (35.1% vs 29.2; Tabel 
15 & 4). 

Tabel 15 Beschrijving van geslacht, Wagner en PEDIS-classificatie voor de groep van overleden 
patiënten 

Variabelen Overleden patiënten 

Geslacht (Man/Vrouw) 68%M – 32%V 

Wagner (ontbreekt voor 2 ptn) 39.6% W2 – 22.9% W3 – 37.5 W4 

Geen perifere vaatafwijking 20.4% 

Subkritische ischemie 44.9% PEDIS-P (ontbreekt voor 1 pt) 

Kritische ischemie 34.7% 

Wonde ≤ 1cm² 43.2% 

1 cm² > Wonde < 2.86 cm² 21.6% PEDIS-E (ontbreekt voor 13 ptn) 

Wonde ≥ 2.86 cm² 35.1% 

Oppervlakkig 14.3% 

Diep 61.2% PEDIS-D (ontbreekt voor 1 pt) 

Inbegrip van bot of gewrichten 24.5% 

Geen infectie 28.6% 

Oppervlakkige infectie 38.8% 

Diepe infectie 30.6% 
PEDIS-I (ontbreekt voor 1 pt) 

Systemische infectie 2.0% 

Normale sensibiliteit 12.5% 
PEDIS-S (ontbreekt voor 2 ptn) 

Verlies van proprioceptie 87.5% 
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Samenvatting met besluiten  
Naar aanleiding van de erkenning van de multidisciplinaire diabetische voetklinieken door het RIZIV 
werd IKED-Voet, een gestructureerd programma voor kwaliteitsevaluatie en –bevordering binnen 
multidisciplinaire diabetische voetklinieken, opgezet. 

In het huidige rapport werden per diabetische voetkliniek gegevens verzameld van 52 verschillende 
patiënten die tijdens het kalenderjaar 2008 in de voetkliniek behandeld werden voor een voetwonde 
met minstens een Wagner-classificatie van 2 of die leden aan een neurogene arthropathie (Charcot-
voet). Van de 21 erkende diabetische voetklinieken werd bij 19 een volledige dataset verzameld en 
aan het WIV overgemaakt. De gegevens van 1006 patiënten werden geanalyseerd. In totaal werden 
978 patiënten behandeld voor een voetwonde (W ≥ 2), 14 patiënten voor een neurogene arthropathie 
en 14 patiënten zowel voor een voetwonde als voor een neurogene arthropathie. De gemiddelde 
leeftijd van de totale populatie was 68 jaar, gemiddeld hadden de patiënten 16.6 jaar diabetes en 
ongeveer 2/3de van de patiënten waren mannen. In vergelijking met de IKED-populatie (2) betrof het 
bij IKED-voet een populatie met ernstigere comorbiditeit. 

Van de patiënten met voetwonden betrof het bij 53.4% Wagner-2-, bij 29.6% Wagner-3-, bij 16.5% 
Wagner-4- en bij 0.5% Wagner-5-wonden. Wat PEDIS-classificatie betreft, leed het merendeel van de 
patiënten aan (sub)kritische ischemie (59.5%), waren de meeste wonden diep en geïnfecteerd en was 
bij 83.5% sprake van verlies van beschermende gevoeligheid.  

Van de 28 patiënten die behandeld werden voor een neurogene arthropathie werden er 27 
geïmmobiliseerd tot aan de knie, waarvan 17 door middel van TCC. In totaal waren 20 patiënten met 
een neurogene arthropathie binnen 6 maand na intake hersteld van acute inflammatie. 

Van de patiënten die behandeld werden voor voetwonde(n) werd bij bijna 84% aan een manier van 
drukontlasting gedaan. In de meerderheid van de gevallen betrof het drukontlasting van de voet, bij 
bijna 22% drukontlasting van het onderbeen (tot aan de knie). Bij 60% van de patiënten werd een 
onderzoek naar arteriële insufficiëntie gedaan en het aantal vasculaire onderzoeken steeg met 
stijgende PEDIS-classificatie voor perifeer vaatlijden. Bijna 1/4de van de patiënten werd 
gerevasculariseerd, een procedure die bij de grote meerderheid (94%) voorafging door een vasculair 
onderzoek. Net zoals bij het vasculair onderzoek was het aantal revascularisaties hoger naarmate de 
wonden ernstiger werden alsook met stijgende PEDIS-classificatie voor vaatlijden. In vergelijking met 
de Eurodiale studie werd binnen IKED-voet een hoger percentage van de patiënten met kritische 
ischemie gerevasculariseerd (65.7% KED-voet ↔ 43% Eurodiale). 

Bij 71.5% van de patiënten werd speciaal schoeisel voor buitenshuis voorgeschreven of aangeraden 
en bij 57.5% van de patiënten werd schoeisel voor binnenshuis aangeraden. Hoewel momenteel maar 
één paar schoenen voorzien wordt in de terugbetaling blijkt dat er grote nood is aan zowel aangepast 
schoeisel voor binnen- als buitenshuis. 

Bij 53.1% van de patiënten was de wonde maximum 9 maanden na intake genezen. Echter, bij 1 op 5 
patiënten was genezing voorafgegaan door een mineure amputatie. Hoewel het genezingspercentage 
bij Eurodiale (77%) hoger was dan bij IKED-voet moet er rekening gehouden worden met het verschil 
in de duur van opvolging (Eurodiale 1 jaar ↔ 9 maanden IKED-voet) en de inclusie van wonden 
Wagner-1 bij de Eurodiale studie. Het verschil in ernst van de wonden blijkt eveneens uit het verschil 
in het percentage PAD+Inf+ patiënten tussen de Eurodiale en IKED-voet-populatie, nl 31% t.o.v. 
46.6%. Rekening houdend met deze verschillen kan men stellen dat binnen IKED-voet een 
bevredigend genezingspercentage bereikt werd. Ook wat het aantal majeure amputaties en 



34/64 

overlijdens betreft, werd binnen IKED-voet een bevredigend resultaat bereikt. Daar waar de Eurodiale 
studie rapporteerde dat 5% van de totale populatie een majeure amputatie onderging en 6% overleed, 
onderging binnen de totale IKED-voet-populatie 3.8% een majeure amputatie en 3.9% overleed (in 
beide gevallen 8% van de niet-genezen patiënten). Het aantal aanslepende wonden binnen IKED-voet 
(35% van de totale populatie) was echter aanzienlijk hoger in vergelijking met de Eurodiale studie 
(12% van de totale populatie) een verschil dat op zijn minst gedeeltelijk verklaard kan worden door de 
kortere opvolgingsperiode en het groter aandeel PAD+Inf+ patiënten. 

Ondanks het feit dat bij de huidige gegevensverzameling per patiënt veel gegevens opgevraagd 
werden, werden ze verzameld ter ondersteuning van de evaluatie en verbetering van de zorg binnen 
diabetische voetklinieken. De studieopzet is dan ook niet geschikt om behandelingen onderling te 
vergelijken, aangezien de bestudeerde populatie complex en met hoge comorbiditeit was. Bepaalde 
comorbiditeiten kunnen dan ook contra-indicatief zijn voor bepaalde behandelingen en daardoor 
gevolgtrekkingen onmogelijk maken. Wat wel uit de huidige gegevens blijkt, is dat ondanks het grote 
aandeel ernstige wonden IKED-voet een relatief goed genezingspercentage heeft, en dit mede dankzij 
het multidisciplinair karakter van de voetklinieken.  
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Bijlage 1: Conventie IKED-Voet 
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Bijlage 2: Toevoegingsclausule conventie IKED-Voet 
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Bijlage 3: Bevraagde variabelen 
Stabiele gegevens 
Klik op ‘Introductie’ voor de invoer van de stabiele gegevens  
- "naam" en"voornaam" patiënt 
- "geslacht": M(an) of V(rouw) 
- "Geboortedatum": dd/mm/jjjj 
- "patiënt-ID": Dit is optioneel en enkel voor het gemak van gegevens invoer 
- "Diabetestype" : kies tussen ‘Type 1’, ‘Type 2’, ‘Andere vorm’ (vb secundair aan een andere ziekte) en ‘Onbekend’ 

(wanneer de oorzaak onbekend of onduidelijk is)  
- "Diagnosejaar diabetes": het jaar waarin de diagnose ‘diabetes’ gemaakt werd 
- "Postcode" : Geef de huidige postcode van de patiënt 
- "WIV-code" : Wanneer u op deze knop klikt, wordt automatisch een WIV-code gecreëerd 
 

Klinische gegevens 
Klik op ‘Introductie’, selecteer een patiënt en geef aan of het een nieuw of bestaand dossier betreft. 
 

 
 
Onder deze tab vindt u een beknopte uitleg over de gegevensverzameling 
 

 
 

Situatie bij diagnose 
- “Behandeling Insuline”: Geef aan of de patiënt bij diagnose van het voetprobleem behandeld werd met insuline (neen-ja) 
- “Rookstatus”: Geef aan of de patiënt ‘nooit gerookt’, ‘ex-roker’ (> 1 maand geleden gestopt met roken) of ‘roker’ is 
Complicaties: geef aan (neen-ja) of de patiënt een voorgeschiedenis heeft van: 
• Nierinsufficientie (creatinine >1.5 mg/dl ⇒ ja) 
• Niertransplantatie en/of -dialyse 
• Cerebrovasculair accident of transiënt ischemisch attack of myocard infarct of percutane coronaire interventie (PCI) of 

coronary artery bypass graft (CABG) 
• Revascularisatie in de onderste ledematen: alle open chirurgie en alle endovasculaire behandelingen die zijn uitgevoerd op 

de arteriën van de onderste ledematen 
• Mineure amputatie 
• Majeure amputatie: amputatie waarbij geen hielsteun meer mogelijk is, maw bij amputatie vanaf het enkelgewricht 
• Diabetische voetwonde: een voetwonde ten gevolge van neuropathie en/of vasculopathie. Een blaar of ingegroeide nagel 

behoren hier niet  toe) 
 

Klinische bepalingen en behandeling 
- Geef aan (‘neen’ of ‘ja’) of het HbA1c-gehalte en/of lipidenprofiel van de patiënt bij u bekend is of zijn: deze gegevens 

kunnen ook afkomstig zijn van een andere afdeling of instelling  
- Geef aan (‘neen’ of ‘ja’) of de patiënt behandeld wordt met een hypolipemiërend geneesmiddel of met anti-aggregentia of 

anticoagulantia 
 

 
 

Type voetprobleem 
Welk voetprobleem werd bij de patiënt vastgesteld? 
• Actieve Charcot: Inflammatie (roodheid, warmte en oedeem) aan de voet met of zonder voetdeformatie of morfologische 

afwijkingen. Osteomyelitis is uitgesloten 
• Wonde: wonde met Wagner-graad ≥ 2 (diep ulcus zonder betrokkenheid van het bot) 
• Wonde en actieve Charcot 
• Wonde en inactieve Charcot 
Hoe lang was het voetprobleem reeds aanwezig vóór de eerste consultatie? Geef aan in weken 
Datum EERSTE consultatie voor het hier geregistreerde voetprobleem. Dit is een verplicht veld! 
Door welke instantie werd de patiënt doorverwezen? 
• 1ste lijn (huisarts, verpleegkundige, podoloog,…) 
• 2de lijn – gespecialiserde arts binnen uw ziekenhuis 

o Door een specialist van uw dienst 
o Door een specialist binnen een andere dienst 

• 2de lijn – gespecialiseerde arts buiten uw ziekenhuis 
• Initiatief van de patiënt 
• Door een andere voetkliniek 
 

Gegevens over de actieve Charcot 
Werd de actieve Charcot behandeld dmv immobilisatie tot onder de knie? Kies uit: 
• Neen 
• Ja, met total contact cast 
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• Ja, met andere middelen  
Wat was de totale duur van de immobilisatie: Geef hier het totaal aantal maanden, ook indien de vooropgestelde 6 maanden 
overschreden werden  
Werd er specifieke Charcot-chirurgie uitgevoerd? Kies uit ‘neen’ en ‘ja’ 
Trad een wonde op tijdens de opvolging van de Charcot? 
• Neen 
• Ja, op een Charcot drukpunt 
• Ja, buiten een Charcot drukpunt 

- Is er bij de wonde sprake van osteomyelitis 
- Heeft deze wonde geleid tot amputatie? 

o Neen 
o Ja, mineure amputatie 
o Ja, majeure amputatie 

 

 
 

PEDIS klassificatie ernstigste wonde 
Perfusie: 
• Graad 1: Geen perifere vaatafwijkingen (palpable pulses en/of ABI 0.9-1.10 en/of TcpO2>60 mmHg) 
• Graad 2: Subkritische ischemie (no palpable pulses en/of ABI<0.9 en/of TcpO2 30-60 mmHg 
• Graad 3: Kritische ischemie (no palpable pulses and presence of clinical signs of severe ischemia en/of systolic ankle 

blood pressure <50 mmHg en/of TcpO2<30 mmHg 
Oppervlakte: Geef een schatting van de oppervlakte van de wonde in cm² 
Diepte: 
• Graad 1: Oppervlakkig 
• Graad 2: Diep (fascia, muscle or tendon) 
• Graad 3: Been 
Infectie: 
• Graad 1: Geen infectie 
• Graad 2: Oppervlakkige infectie (erythema<2cm) 
• Graad 3: Diepe infectie (erythema>2cm of abces, osteomyelitis, arthritis, fascitis) 
• Graad 4: Systemische infectie (toxic; T°, leucocytosis (>12000 of <4000/cu mm); 10% immature (band) forms 
Gevoeligheid: 
• Graad 1: Normaal 
• Graad 2: Verlies van protectieve gevoeligheid (monofilament, negative on 2 out of 3 sites en/of 128Hz tuning fork negative 

en/of vibration treshold>25V) 
 

 
 
Wat is de Wagner klassificatie van de wonde (vanaf graad 2): 
• Graad 2: Diep ulcus zonder betrokkenheid van het bot 
• Graad 3: Abces met betrokkenheid van het bot 
• Graad 4: Plaatselijk gangreen – vb tenen, hiel 
• Graad 5: Gangreen van de hele voet 
 

 
 
Beschrijf de locatie van de zone die volgens u bepalend is voor de prognose 
Voet: ‘links’ of ‘rechts’ 
Nummer: tussen 1 en 26 (zie onderstaande figuur) 
 

 
Beantwoord volgende vragen met ‘neen’ of ‘ja’ 
• Bij teenwonde: is de wonde interdigitaal 
• Is de genoemde locatie zone-overschrijdend? 
• Zijn er meerdere wonden aan dezelfde voet? 
• Zijn er 1 (of meer) wonden aan de andere voet? 
 

Zo ja:
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Behandeling wonde (tot 6 maanden na eerste consultatie) 
Uitgevoerde podologische interventies: 
• Geen 
• Orthoplastie 
• Podologisch biomechanisch onderzoek 
Werd OFF-LOADING voorzien? Duid alle types van off-loading die gebeurd zijn aan  
• Neen 
• Ja, Total contact cast 
• Ja, andere (dus geen total contact cast) off loading van de voet EN het onderbeen  
• Ja, van de voet 
• Ja, alleen rond de wonde (vb vilt,…) 
Werd een angiografie uitgevoerd? Gelieve enkel ‘angiografie’ aan te duiden wanneer zowel een angiografie als duplex 
uitgevoerd werden 
• Neen 
• Neen, maar een angiografie van < 6 maanden oud was beschikbaar 
• Neen, maar wel een arteriële duplex 
• Ja  
Werd revascularisatie van de onderste ledematen uitgevoerd?  
Zo ja; specificeer het type (endovasculair [ballondilatatie/stent, cryo, laser] of open chirurgische ingreep) en niveau 
(aortailiacaal, femoropopliteaal of infrapopliteaal) 
Werd orthopedische chirurgie uitgevoerd? 
• Neen 
• Correctie overdruk 
• Debridement (ter sanering van de wonde) 
• Mineure amputatie 
• Majeure amputatie (zo ja, geef datum) 
Werd de wonde behandeld dmv negatieve druktherapie? ‘Neen’ of ’ja’ 
 

 
 

Status ± 6 maanden na eerste consultatie 
Beschrijf de status van de laatste consultatie indien de patiënt < 6 maanden in behandeling was en van de consultatie die het 
dichtst aanleunt bij 6 maand indien de patiënt > dan 6 maanden in behandeling was. 
Is de wonde/het gangreen/de amputatie genezen (bij volledige epithelisatie en succesvolle en genezen mineure amputatie. 
Majeure amputatie wordt niet als genezen beschouwd!) 
• Neen 
• Ja ; geef datum  
Is de Charcot binnen 6 maanden afgekoeld (= verdwijnen van tekens van inflammatie en van temperatuurverschil ten opzichte 
van de contralaterale voet bepaald via palpatie of met een infrarood thermometer (<=1°C verschil): ‘Neen’ of ’ja’ 
Wat was de datum van de laatste consultatie voor het huidige voetprobleem? Dit is een verplicht veld! 
 
Overlijden en nieuw voetprobleem (Charcot of Wagner ≥2) 
Indien van toepassing, geef datum van overlijden wanneer dit binnen 6 maanden na de eerst consultatie gebeurde 
Is de patiënt tijdens de periode van 6 maanden teruggekeerd naar uw voetkliniek voor:  

 Een nieuwe wonde  
o Neen 
o Ja, op dezelfde plaats (recidief = een wonde die optreedt binnen 1 maand na genezing van de index-

wonde) 
o Ja, ipsilateraal 
o Ja, contralateraal 

 Een nieuwe Charcot? (Neen – ja) 
 
Speciale voorzieningen schoeisel 
Duid aan of in de 6 maanden na de eerste consultatie 1 of meer van de volgende schoeisels voorgeschreven werden zowel 
voor binnen- als voor buitenshuis: Geen; Steunzool; Geschikte confectieschoen; Semi-orthopedische schoen of sandaal; 
Orthopedische schoen of sandaal 
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