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Beschrijving van het project en doelen: 

Het doel van deze studie is de impact van de COVID-19-gerelateerde inperkingsmaatregelen te onderzoeken op de 

ernst en de uitkomst van diabetische voetproblemen bij patiënten behandeld in erkende diabetische voetklinieken in 

België. Deze studie zal ons inzichten verschaffen in de patiëntenkarakteristieken en de werking van de voetklinieken 

tijdens een crisis waarbij het gezondheidszorgsysteem onder grote druk staat. Deze studie maakt deel uit van een 

grotere studie, IKED-Voet (Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij multidisciplinaire Diabetes 

Voetklinieken), die de kwaliteit van de zorg in multidisciplinaire diabetesvoetklinieken bewaakt en hen via individuele 

feedback helpt om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren. De verzameling van de patiëntengegevens vindt bijgevolg 

plaats als onderdeel van de gegevensverzameling van de lopende IKED-Voet-studie die op nationaal niveau wordt 

uitgevoerd.  

 

Meer bepaald wordt het volgende bestudeerd:  

 de impact van de crisis en de inperkingsmaatregelen op de organisatie van de voetklinieken tijdens de eerste 

lockdown en de daaropvolgende periode (via een online enquête verstuurd naar alle erkende voetklinieken in 

België); 

 de impact van de crisis en de inperkingsmaatregelen op de ernst van de voetproblemen bij presentatie in de 

voetkliniek (via IKED-Voet audit); 

 de impact van de crisis en de inperkingsmaatregelen op de uitkomst van de voetproblemen na 6 maanden opvolging 

door de voetkliniek (via IKED-Voet audit); 

 

Duur : 

22 maanden (2020-2021) 

 

Nut van het project : 

 Het dagelijks functioneren van de diabetische voetklinieken en de multidisciplinaire opvolging van patiënten met 

voetproblemen werd sterk getroffen door de COVID-19-crisis. De informatie die verzameld wordt binnen deze studie 

zal ons beter voorbereiden op mogelijke gelijkaardige crisissen in de toekomst. 
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