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Onderdelen
1. Druksenor
2. Bluetooth module
3. 9V Batterij
4. Arduino Nano
5. Vocht- en Temperatuursenor
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Diabetes patiënten hebben vaak last van voetcompli-
caties. Bij een diabetes voet verdwijnt er het gevoel in de 
voet en hebben zij last van een slechte doorbloeding. als 
gevolg hiervan hebben zij een slechte wondgenezing en 
leid een wond vaak tot een amputatie. Met  het project 
sensorsok is er een prototype ontworpen ter preventive 
van wondvorming bij mensen met een diabetes voet.

Op het moment is het prototype een schoen in plaats 
van een sok. Dit vanwege de limitaties van sensoren die 
er momenteel beschikbaar zijn en de capaciteiten van de 
projectgroep. In de huidige schoen zitten druksensoren, 
temperatuursensoren en vochtigheidssensoren verw-
erkt. Deze dragen bij aan het meten van wondvorming. 
Zo kan een temperatuurverschil van 2,2 graden tussen 
de voeten een verhoogde kans op wondvorming geven. 
Verder is het bekend dat bij een hoge druk over een lang-
durige periode wonden kan veroorzaken.

Uit de afgenomen interviews met diabetes specialisten 
is er een groot verlangen naar een preventief middel 
voor diabetes voeten uitgesproken. Tevens hebben de 
gesprekken met specialisten geholpen beter inzicht te 
krijgen over wat de wondlocaties zijn van diabetes voeten 
(Fig 1).
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