
 

A ls we ouder worden, verandert er ook veel aan de 
voeten.  We zien vaak degeneratie van de beenderen, de huid , 
de spieren. Daarnaast is er ook een afname van de functionaliteit 

van de voet.  
✤ Veel mensen ouder dan 70 jaar hebben pijn aan de voeten en niet 

iedereen is in behandeling bij een arts, waardoor veel onopgemerkt 
blijft. 

✤ Het lichaam van een ouder wordende patiënt is zo al kwetsbaar, maar 
als er sprake van bijkomende ziektebeelden is, dan wordt het plots erg 
complex.  

✤ Denk maar aan patiënten met reuma, diabetes mellitus, kanker, enz. 
✤ Kennis en vaardigheden van de behandeling en verzorging van de 

oudere voet zijn daarbij van groot belang. 
✤ Ik ben verpleegkundige met een specialisatie in wondzorg, diabetes en 

voetzorg. 
✤ Als professional probeer ik dan ook op een zo goed mogelijk 

onderbouwde manier veilige voetzorg te verlenen.  
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“De ouder wordende voet.”

Voetzorg bij de geriatrische zorgvrager.



 OUDEREN

✤ We zien uiteraard ook bij de oudere zorgvrager dat men voetzorg uit 
het oog zou verliezen. 

✤ Voeten zitten verstopt in steunkousen, dauerbinden of  gewone sokken. 
Vaak worden ze niet op dagelijkse basis mee gewassen met het lichaam. 

✤ Niet elke oudere zorgvrager kan even goed om met zelfzorg en zet niet 
altijd de stap naar thuisverpleging of  een voetzorgverlener. 

✤ We denken ook aan oudere mensen met een verminderd cognitief  
vermogen. Vaak blijven deze mensen nog een hele tijd in de 
thuissituatie wonen vooraleer ze verhuizen naar een WZC of  een rust-
& verzorgingstehuis. 

✤ Wat we wel zien in België is dat er regelmatig een pedicure verbonden 
is aan een zorgcentrum of  een dienstencentrum. Deze pedicures zijn 
vaak minder duur dan privé. De tijdsduur die men dan krijgt voor een 
behandeling in dat centrum is vaak korter dan een privébezoek. De 
vraag is dan uiteraard of  kwaliteit en kwantiteit in evenwicht is, al denk 
ik wel dat iedereen zijn best doet. 

✤ In het kader van de geriatrische zorgvrager moet je als voetzorgverlener 
voldoende de voeten kunnen screenen,  vaataandoeningen herkennen 
en kritisch reflecteren over jouw eigen handelingen. 

OP DIE MANIER KAN JE TIJDIG DOORVERWIJZEN. 
Het doel van  geriatrische voetzorg is de voeten van oudere mensen 
in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden.  

ZO WORDT DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE 
ZORGVRAGER ONDERSTEUND. 

MOBILITEIT. 
Slechts een gedeelte van deze 
cliënten kunnen zelfstandig hun 
voeten verzorgen. Onvoldoende 
voetzorg leidt direct tot problemen 
en tast de mobiliteit aan. We 
proberen dit dus te voorkomen. 
Iemand op weg helpen in een 
goed zorgtraject is van groot 
belang. Onze voeten dragen ons 

lichaam en een minder goede of  
bepekte voetzorg brengt veel 
andere zorgen met zich mee. 
Sommige voetproblemen zorgen 
voor een verminderde 
functionaliteit, vooral als het 
pijnlijke aandoeningen aan de 
voeten zijn.  
Ook komen infecties en 
ontstekingen aan de voeten vaker 
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VOETZORG BIJ DE GERIATRISCHE ZORGVRAGER.

voor bij oudere cliënten, net als 
huidafwijkingen.  

SCHOENEN. 
Goed schoenadvies is uiteraard 
ook van groot belang bij deze 
groep. 
Hamertenen, klauwtenen, 
vergroeiingen ,neurologische 
afwijkingen… zorgen er vaak voor 
dat zij geen gewoon schoeisel 
kunnen ( ver-)dragen. 
Men draagt een zachte 
pantoffel ,een slipper,… met of  
zonder kousen. 
Geen kousen dragen of  open 
schoenen zorgen dan net weer 
voor meer risico op wonden. 
Wonden die dan slecht kunnen 
helen alsook infecteren. 
Daarnaast is het dragen van een 
schoeisel zonder stevigheid vaak 
de oorzaak van vele valpartijen. 
Het valrisico inschatten van uw 
patiënt is dus van groot belang. 

CHRONISCHE ZIEKTEN EN 
ANDERE PROBLEMATIEKEN. 
Vergeet niet dat je op een gegeven 
moment de podoloog, de 
verpleegkundige of  de arts moet 
inschakelen. Denk aan de 
mogelijkheden van een 
multidisciplinaire samenwerking.  

BIJ VOETONDERZOEK 
ZOEKT MEN NAAR. 
✤ voetproblemen, 
✤ huidproblemen, 
✤ functionele beperkingen. 
=> Men geeft hier ook correct 
schoenadvies + advies rond 
verzorging. 

GERIATRISCHE 
VOETBEHANDELING KAN 
O.A. BESTAAN UIT. 
✤ de voeten reinigen/ 

desinfecteren, 
✤ het knippen van nagels, 
✤ het verwijderen van callus 

(eeltvorming) ,eeltpitten of  
eksterogen, 

✤ de kalnagel/ schimmelnagel/ 
dikker wordende nagel 
behandelen. 

✤ het reguleren van een unguis 
incarnatus ( ingegroeide 
teennagel). 

✤ het repareren van kapotte 
nagels, 

✤ … 
ALARMEER TIJDIG EEN 
ANDERE HULPVERLENER BIJ 
ERNSTIGE NEUROPATISCHE 
VERSCHIJNSELEN ALSOOK BIJ 
WONDEN. 
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 OUDEREN

Plan tijdig een nieuwe afspraak in, 
zo wordt je vertrouwd met de 
voeten van jouw zorgvrager.  

NOG EVEN EEN TIP. 
Bij bedlegerige patiënten is het 
belangrijk om de kleur van de 
teennagels goed te gaan 
observeren. Vaak zien we een rode 
verkleuring van de nagels, alsook 
worden die dunner. 

Een van de redenen kan een 
deken zijn die constant wrijft over 
die nagels. 
In dit geval wikkel ik de voorvoet 
of  de tenen in met wandelwol. 
N.B. deze groep patiënten kan dus 
ook decubituswonden krijgen 
aan de voeten. We zien dit heel 
vaak aan de hielen. 
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