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Nationaal project “Happy Feet” 

Nationale imagocampagne voor het beroep van zorgkundige 
 
Als school nemen we deel aan het project “Happy Feet” van de Belgische federatie van 
zorgkundigen om het beroep van zorgkundige binnen de regionale media onder de aandacht te 
brengen. We plannen onze actie op ……(datum invoegen)…………………………….. in WZC 
(naam WZC)………………………………… op volgend adres 
……………………………………………………… met de studenten van de opleiding tot 
zorgkundige. 
De pers is welkom op volgend tijdstip ……(tijdstip invullen)………………………………………….  
 
Binnen dit WZC zullen onze studenten extra aandacht besteden aan voetzorg van de diabetische 
zorgvragers. Dit kadert in de totale actie opgezet binnen de WZC in Vlaanderen. Ze zullen aantonen 
aan het brede publiek hoe ze hierbij tewerk gaan. Een goede voetzorg is voor diabetische 
zorgvragers van cruciaal belang. Ze zijn heel vatbaar voor letsels aan hun voeten. Deze letsels 
kunnen uiteindelijk heel ernstige gevolgen hebben en zelfs leiden naar amputatie van het lidmaat. 
Met deze actie willen we ook en vooral het beroep van zorgkundige in de kijker plaatsen. Het is een 
knelpuntberoep dat onvoldoende gekend is bij het brede publiek. Onze studenten verzorging willen 
tijdens deze campagne aantonen dat ze een belangrijke preventieve taak hebben. Zorgkundigen 
zijn binnen de preventie een onmisbare schakel.  
We willen zo het beroep van zorgkundige positief in de media te brengen. 
 
Als knelpuntberoep binnen Vlaanderen zijn er op vandaag bijna 59.000 zorgkundigen.  
In het licht van de vergrijzing zullen de komende jaren heel wat extra zorgkundigen nodig zijn. 
Zorgkundigen zijn lid binnen een team van verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, …  
Via deze campagne tonen we aan dat onze zorgkundigen gewaardeerde leden zijn binnen dit team. 
We willen de belangrijke preventieve taak die onze zorgkundigen opnemen in de kijker plaatsen. 
Met deze campagne willen we jongeren en volwassenen warm maken voor het beroep van 
zorgkundige. 
 
Onderzoek door de Belgische federatie voor zorgkundigen heeft aangetoond dat 20 % van de 
bewoners van woonzorgcentra diabetes heeft. Bij 9 % van de bewoners met diabetes is er 
wondzorg noodzakelijk ter hoogte van de voeten en dit ten gevolge van de complicaties van deze 
ziekte. De zorg aan diabetische voeten heeft een grote impact op het gezondheidsbudget. In 2013 
werd in België naar schatting 216 à 270 miljoen € gespendeerd aan de behandeling van diabetische 
voet. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de kostprijs voor de behandeling van een 
geïnfecteerde wonde (ulcus) tussen de 10.000 à 20.000 € bedraagt. Een geïnfecteerd wonde kan 
leiden tot amputatie van de voet. Dit heeft een enorme fysieke en psychische impact op de 
zorgvrager en zal daarnaast ook de zorgzwaarte voor de gezondheidswerker verhogen. Het 
opwaarderen en de erkenning van de preventieve taak van zorgkundigen is ook vanuit economisch 
standpunt belangrijk.  
  
Zorgkundigen spelen een cruciale taak bij de preventie van diabetische voet. Ze staan immers 
dagdagelijks in voor de zorg van hun bewoners. Via een eenvoudig voetonderzoek uitgevoerd door 
zorgkundigen kan heel wat leed voorkomen worden. Onderzoek heeft aangetoond, na invoering 
van betere preventie, dat het aantal amputaties met 45 tot 85 % kan dalen. 
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Met onze studenten nemen we graag deel aan het project “Happy Feet” dat tot doel heeft een 
positieve beeldvorming te creëren rond het beroep van zorgkundige. Het project heeft ook een 
maatschappelijke meerwaarde want het breng ook de preventie van diabetische voetaandoeningen 
onder de aandacht.  
 
Als voorbereiding op dit project kregen alle studenten een korte opleiding over  preventie en de 
mogelijke complicaties van de diabetische voet. Ze leren hoe ze via een eenvoudige voetcontrole, 
heel snel problemen kunnen opsporen. Na deze korte opleiding kunnen ze 
gebruik maken van een eenvoudige “checklist” die ze hanteren bij een diabetische zorgvrager.  
Ze zijn in staat om na de opleiding een korte gerichte observatie uit te voeren ter hoogte van de 
voeten om zo afwijkingen te observeren. Binnen de opleiding wordt ook aandacht besteed aan de 
specifieke zorg aan de voeten van een diabetische zorgvrager om complicaties te voorkomen. 
Vandaag willen we aantonen hoe ze dit in de praktijk brengen. 
 
Zorgkundigen vormen op die manier de ogen van de verpleegkundige en zijn in staat als lid van het 
multidisciplinaire team vroegtijdig problemen op te sporen. Het is daarna de verpleegkundige die 
oordeelt of men te maken heeft met een hoog risicovoet bij de diabetische zorgvrager. De 
verpleegkundige is verantwoordelijk voor de opvolging. 
 
Doch de taak die zorgkundigen preventief opnemen is hierbij cruciaal. De zorgkundige toont 
hiermee aan dat hij een onmisbare schakel vormt binnen het multidisciplinaire team. 
 
 
 
Een opleiding tot zorgkundige kan je volgen vanaf  3e graad BSO en via het volwassenonderwijs.  
Meer informatie over deze zorgopleidingen kan je vinden op www.werkmetmensen.be 
Meer informatie over het project “Happy Feet” en de preventie van diabetische voet is terug te 
vinden op www.befezo.be 
 
 
(*) De zorgkundige is verzorgend personeel dat werkzaam is binnen woonzorgcentra, ziekenhuizen, 
thuisverpleging en onder toezicht staat van verpleegkundigen. Ze mogen een beperkt aantal 
verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van verpleegkundigen. Hierin verschillen  ze 
van de verzorgenden die vooral actief zijn binnen de thuiszorg en geen verpleegkundige 
handelingen mogen stellen. 
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