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Polikliniek voor 
complexe voetzorg
Uw behandelend arts, therapeut of verpleegkundige heeft u doorverwezen naar de 
polikliniek voor complexe voetzorg. Deze polikliniek is een onderdeel van polikliniek 
Chirurgie van Gelre ziekenhuizen. In deze folder leest u wat u kunt verwachten van deze 
polikliniek.

Spreekuur voetenzorg
De polikliniek voor complexe voetenzorg is een multidisciplinair spreekuur waar 
(diabetes) patiënten met problemen aan de voet op afspraak worden behandeld door een 
team van deskundigen. 
De oorzaak van het ontstaan van voetproblemen zijn combinaties van verminderd gevoel 
van de voetzool en tenen, standsveranderingen van de tenen en voet en een verminderde 
doorbloeding. Hierdoor kunnen eeltplekken ontstaan die uiteindelijk diepe wonden 
veroorzaken. Door aanhoudende druk en/of verminderde doorbloeding zal de wond niet 
genezen. Dit kan uiteindelijk leiden tot verlies van een teen of delen van de voet. Met een 
team van deskundigen proberen wij dit te voorkomen, door samen met u een optimaal 
mogelijke behandeling toe te passen.

Medewerkers polikliniek
Op de polikliniek voor complexe voetzorg werken de volgende deskundigen samen:
• Vaatchirurg
• Revalidatiearts
• (diabetes) Podotherapeut
• Verpleegkundig specialist / physician assistant vaatchirurgie
• Orthopedisch schoenmaker

Diagnose en behandelplan
Tijdens de afspraak op de polikliniek voor complexe voetzorg beoordelen de 
verschillende deskundigen uw aandoening. Vervolgens bepalen zij in overleg met u wat 
het behandelplan is dat het beste bij u past. Tevens bespreken zij met u wie u verder zal 
behandelen.
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Wat neemt u mee?
Bij uw bezoek aan de polikliniek voor complexe voetzorg neemt u de volgende zaken 
mee:
• de schoenen waar u meestal op loopt en eerdere orthopedische voorzieningen zoals 

steunzool of beugel;
• een overzicht van de medicijnen die u eventueel gebruikt. Dit kunt u krijgen bij uw 

apotheek.

Waar meldt u zich?
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij polikliniek Chirurgie, van Gelre zieken-
huizen Apeldoorn, route 62. En voor Zutphen, route 60. 

Zijn uw gegevens gewijzigd?
Zijn tussen het moment van de afspraak maken en de afspraak zelf, uw gegevens zoals 
adres of zorgverzekeraar gewijzigd? Meldt u dan voor uw afspraak eerst bij het 
inschrijfpunt in de centrale hal. De medewerkers verwerken uw juiste gegevens in de 
centrale administratie. Neem daarvoor ook uw identiteitsbewijs mee. Daarna kunt u zich 
melden bij de polikliniek Chirurgie.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan:
• polikliniek Chirurgie
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
• Apeldoorn Tel: 055 - 581 81 20
• Zutphen Tel: 0575 - 592818


