
Temperatuurmeting 

De test wordt uitgevoerd middels palpatie van de huid en/of het meten van de huidtemperatuur met 
een infrarood huidthermometer. 

 
Uitgangshouding 

- De test moet uitgevoerd worden in een aangenaam warme omgeving van ongeveer 20 
graden Celsius 

- De patiënt moet tenminste 10 minuten in de omgeving gewennen aan de 
omgevingstemperatuur 

- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 

 

Palpatie van de temperatuur van de huid 

 
Technische uitvoering 

- De onderzoeker staat aan het voeteneinde van de onderzoeksbank of behandelstoel 
- Palpeer met de achterzijde van beide vingers/handen vanaf de knie naar de tenen, in 

ongeveer 6 stappen 
- Vergelijk de temperatuur onder beide handen tijdens de test 

 
Interpretatie 
Bij de test gaat het om het verschil in temperatuur tussen linker en rechter onderbeen en voet. De 
werkelijke temperatuur doet niet ter zake. 

- De recente richtlijnen geven aan dat een temperatuurverschil van 2,2 graden Celsius of 
meer een positieve = afwijkende waarde inhoudt. Dit betekent een verhoogd risico op 
een ulcus 

- Door palpatie is het moeilijk te bepalen of het gaat om 2.2 of minder graden verschil. 
Echter, een duidelijk links/rechtsverschil kan zeker handmatig worden waargenomen 

- Een te warme voet kan betekenen: 
o Infectie 
o Acute fase van een Charcotvoet 

- Een te koude voet kan PAV betekenen 
- De huisarts kan met nader onderzoek de exacte oorzaak van het temperatuurverschil 

vaststellen 
 

Meten van de huidtemperatuur met een infrarood huidtemperatuurmeter 

Technische uitvoering 
- Houd de IR-huidtemperatuurmeter ongeveer een halve centimeter loodrecht boven of 

op de huid en druk op het meetknopje. Sommige IR-huidtemperatuurmeters kunnen 
rechtstreeks op de huid geplaatst worden; lees dit eerst na in de gebruiksaanwijzing van 
het apparaat 

- Lees de digitale meting af 
- Voer deze zelfde meting uit op exact dezelfde plaats op de andere voet 
- Vergelijk beide metingen 

 
Interpretatie 
Zie voor interpretatie bij palpatie 
 


