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'Diabetische voet:
een compilatie van complicaties'
Symposium ter gelegenheid van diabetische voetenpoli 'nieuwe stijl'
Dinsdag 12 januari 2016, 17.00 – 20.00 uur
Auditorium (2e verdieping) Flevoziekenhuis te Almere

Symposium
Dinsdag 12 januari 2016
17.00 – 20.00 uur, Flevoziekenhuis
Geachte collega,
Zoals vele ziekenhuizen in den lande heeft ook het Flevoziekenhuis een
multidisciplinair voeten spreekuur. Dit spreekuur bestaat al jaren en kenmerkte zich
door een hectiek van passerende witte jassen die deuren in deuren uit gaan, af en toe
onderbroken door een intercollegiaal overleg in de wandelgangen. Anderhalf jaar
geleden werd bedacht dat het anders moest. Vanaf de tekentafel heeft een totaal
anders opgezet voetenspreekuur gestalte gekregen.
Om deze ontwikkeling te markeren, deze voetenpoli 'nieuwe stijl’ voor het voetlicht
van huisartsen te brengen, maar ook de kennis te verfrissen van de vele collega’s die
met de diabetische voet te maken hebben, organiseert het voetenteam een
avondsymposium.
Graag nodigen wij u uit voor dit symposium ter lancering van het multidisciplinaire
diabetische voetenspreekuur ‘nieuw stijl’. Wij hebben bevlogen sprekers uit heel
Nederland bereid gevonden om de huidige kennis en stand van zaken met betrekking
tot de diabetische voet met u te delen. We bieden een gevarieerd programma met een
plenair deel en parallelle, praktische sessies.
Wij hopen u in groten getale te mogen ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Diabetisch voetenteam van het Flevoziekenhuis
i.s.m. Jutta Neumann, kaderarts DM Zorggroep Almere

Toelichting op het programma
Huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten
en verpleegkundigen worden vanuit verschillende invalshoeken
bijgepraat door o.a.:
Prof dr Nicolaas Schaper, internist in het MUMC, lid van de editorial board van de
international working group on diabetic foot
geeft een overzicht over het fenomeen 'diabetische voet' met al zijn complicaties.
Martine Willems, vaatchirurg in het Flevoziekenhuis en AMC
vertelt over de nieuwe manier van werken van het diabetische voetenteam in het
Flevoziekenhuis.
Judith Branger, infectioloog Flevoziekenhuis
bespreekt infectieuze complicaties van de diabetische voet.
Elvira Tijdens-Creusen, orthopedisch chirurg in het UMCG met speciale belangstelling
voor de diabetische voet
bespreekt de voetvorm afwijkingen bij de diabetische voet.
Prof dr Jim Reekers, interventie radioloog, lid van de guideline commission van de
international working group on diabetic foot
bespreekt de ischemische complicaties van de diabetische voet.

www.flevoziekenhuis.nl
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Programma
17.00

Ontvangst

Buffet

17.20

‘De Diabetische Voet met al

Prof dr N.C. Schaper, MUMC

zijn complicaties’

Maastricht

& discussie
17.55

‘Verwijsmodel diabetische

M. Willems, vaatchirurg

voet en werkwijze

Flevoziekenhuis/AMC

multidisciplinaire spreekuur’
& discussie
18.10-18.20

Koffie & thee
Parallelsessie artsen

18.20-18.40

‘Antibiotische behandeling'

Dr J. Branger, infectioloog
Flevoziekenhuis

18.45-19.05

‘Voetvorm afwijkingen'

Dr E. Tijdens, orthopedisch
chirurg UMCG Groningen

19.10-19:30

'Ischaemische complicaties'

Prof dr J.A. Reekers,
radioloog AMC

Parallelsessie POH/DVK
18.20-18.50

Workshop ‘Hoe doe je een

J. Damen, podotherapeut

perfect voetonderzoek?’
18.55-19.25

Workshop ‘Wondverzorging

J. van Laar,

anno 2016’

wondverpleegkundige

19.30

Casuïstiek en quiz

20.00

Afsluiting & borrel

Aanmelding
U kunt zich tot dinsdag 5 januari 2016 aanmelden voor dit symposium per e-mail:
medischestaf@flevoziekenhuis.nl. Vermeld in de mail s.v.p. uw naam, het
gezondheidscentrum of de praktijk waar u werkzaam bent en uw
BIG-registratienummer. U ontvangt géén bewijs van inschrijving. Alleen als er voor u
geen plaats meer is vanwege de overschrijding van het maximale aantal deelnemers
(100), ontvangt u een bericht.
Meer informatie
Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Janneke
Speksnijder (diabetesverpleegkundige) of Marije ten Wolde (internist-vasculair
geneeskunde) via jspeksnijder@flevoziekenhuis.nl resp. mtenwolde@flevoziekenhuis.nl.
Accreditatie & kosten
Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij verschillende beroepsverenigingen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Locatie
Het symposium vindt plaats in het Auditorium op de 2e verdieping van het
Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere.
Organisatie
De organisatie van het symposium is in handen van het Diabetisch voetenteam:
Martine Willems (vaatchirurg), Hein Korsten (chirurg), Tanja Michels (revalidatiearts De
Trappenberg), Marije ten Wolde (internist-vasculair geneeskundige), Natalie Smit
(internist/endocrinoloog), Janneke Speksnijder (diabetesverpleegkundige), Joyce van
Laar (wondverpleegkundige), Judith Damen (podotherapeut) en Frank Rosenboom
(orthopedisch schoenmaker) in samenwerking met Jutta Neumann (kaderarts DM
Zorggroep Almere).
www.flevoziekenhuis.nl
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