Mabalschoen

In overleg met de revalidatiearts wordt u behandeld voor een
wond aan uw voet (voetulcus). U krijgt een speciale gipsschoen
die u enige tijd moet dragen. In deze folder vindt u uitleg over de
behandeling.
HMC-patiëntenpas
Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Als
u nog geen HMC-patiëntenpas heeft, moet u deze vóór het onderzoek
laten maken. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. We adviseren u
15 minuten eerder naar het ziekenhuis te komen, zodat u op tijd bent voor
uw afspraak.
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het Afsprakencentrum om uw afspraak
af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 24 45.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Wat is een voetulcus
Een voetulcus is een wond onder de voet of teen. Deze ontstaat vaak
bij patiënten met diabetes mellitus. De wond ontstaat doordat u minder
gevoel in de voeten heeft. Ook kan een verandering van de stand van de
gewrichten een oorzaak zijn. Hierdoor komt er meer druk op bepaalde
plaatsen van de voet. Door de extra druk ontstaat een wond.

Behandeling
Om de druk op de wond te verminderen, krijgt u een mabalschoen. De
mabalschoen is een afneembare gipsschoen met een stevige zool. In deze
schoen blijft, net als bij een normale schoen, de enkel vrij. Het principe van
de mabalschoen is om de druk op de wond zoveel mogelijk te ontlasten.
Hierdoor geneest deze sneller.

Het aanmeten van de mabalschoen
De mabalschoen moet goed passen en daarom op maat gemaakt worden.
Het aanmeten en maken gebeurt in de gipskamer en duurt ongeveer een
uur. Als de gipsschoen gemaakt is, mag u er vrijwel direct op lopen,.

Adviezen
Voor een goede genezing is het belangrijk de volgende adviezen op te
volgen:
• U mag niet zonder de schoen lopen en u mag niet te veel lopen.
• De schoen mag niet nat worden.
• Draag sokken zonder plooien of te strak elastiek.
• Droog de voeten goed met een zachte doek. Doe dit ook tussen de tenen.
• Houd uw bloedsuikerspiegel onder controle.
• Verzorg dagelijks uw wond zoals voorgeschreven.
• U moet dagelijks uw voet controleren op drukplekken en wondjes.

Controle
U komt regelmatig voor controle bij de wondverpleegkundige op de
wondpolikliniek. Als de wond goed is genezen, zult u van de arts horen dat
u de schoen niet meer hoeft te dragen.

Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis
Als u een rode plek ziet of pijn krijgt in de voet, moet u direct contact
opnemen met de gipsverbandmeester. Hij of zij spreekt met u een tijd af om
langs te komen in de gipskamer. Dit gebeurt bij voorkeur nog dezelfde dag.
Het is beter om de mabalschoen niet meer te dragen.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de gipskamer. Dat kan op werkdagen van 08.30 - 16.00 uur
via de volgende telefoonnummers:
• HMC Bronovo:		
• HMC Westeinde:		

088 979 81 30
088 979 23 91

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende
Hulp (SEH):
• SEH HMC Bronovo:		
• SEH HMC Westeinde:

088 979 44 45
088 979 23 80

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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Lijnbaan 32
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2501 CK Den Haag

