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1
OMSCHRIJVING
Het boek Voeten en Diabetes is inmiddels aan de 4e druk toe. Arts/onderzoeker Margreet van Putten heeft
de tekst volledig herzien, mede naar aanleiding van het uitkomen van de Richtlijn Diabetische Voet 2017.
Het boek "De diabetische voet en de Sims classificatie' is volledig ingevoegd in deze versie van Voeten en
Diabetes. Daarmee geeft dit boek een compleet overzicht over de voetproblemen van mensen met diabetes.
Elke voetzorgprofessional en andere zorgprofessionals die de diabetische voet ter hand nemen zullen met
veel interesse de nieuwe inhoud lezen. Naast de belangrijke oorzaken van de diabetische risicovoet,
diabetische neuropathie en perifeer arterieel vaatlijden, wordt een apart hoofdstuk besteed aan de Charcotvoet. Deze complicatie van diabetische neuropathie geeft een zeer hoog risico op een wond(ulcus) en
moet door iedere (voet)zorgprofessional herkend worden. Dit geldt ook voor de gevolgen van
mechanische stress, druk en wrijving, en wat dit teweeg kan brengen aan schade aan voeten van mensen
met diabetes. De Sims classificatie en het bepalen van het risico op een ulcus wordt eveneens uitgebreid
besproken. Nieuw in dit boek is de aandacht voor de risico's van mechanische stress en wat een pre-ulcus
is en het voorkomen van ulcera door de juiste preventieve maatregelen. Uitgebreid wordt ingegaan op
wanneer eelt een gevaar is voor het ontstaan van een ulcus en wanneer niet en, het geven van voorlichting
en educatie. Tot slot is op veler verzoek een apart hoofdstuk besteed aan ulcera en het herkennen
daarvan.Het boek Voeten en Diabetes zou niet compleet zijn zonder de protocollen, het formulier om de
Sims classificatie te bepalen en de vele sprekende foto's. Margreet van Putten is expert op het gebied van
preventie van diabetische voetulcera en zet zich hier al jarenlang voor in. Met dit boek hoopt zij een
nieuwe bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de voetzorg.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Brandende dunne vezelneuropathie pijnen bij Diabetes. Bij diabetes worden vaak brandende pijnen gevoel
vooral in de voeten. Dat is er vaak de oorzaak van dat ...
Last van een diabetische voet? Wij vertellen je meer over de belangrijkste oorzaken en bieden de ideale
oplossing met onze inlegzolen. Bestel online!
Ontdek wat de verschillende complicaties van diabetes kunnen zijn zoals een diabetes voet. En welke
stappen je kunt nemen om complicaties te voorkomen.
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VOETEN EN DIABETES
Lees verder...

