Voetzorg
Doel
•
•
•
•

Doel van deze voetscreening bij patiënten met DM is het inschatten van de kans
op een ulcus aan de hand van de gemodificeerde Sim’s classificatie.
Versterken en stimuleren van zelfmanagement ten aanzien van voetzorg om
voetulcera te voorkomen.
Vroege herkenning en behandeling van voetproblemen bij diabetes mellitus 2.
Juiste voetzorg ter voorkoming van diabetische voetulcera.

Algemeen
De gebruikelijke voetscreening wordt verricht door de POH en/of huisarts. De frequentie
van voetonderzoek hangt af van de Sim's classificatie en het zorgprofiel.
Bij alle diabetespatiënten moeten minstens eenmaal per jaar de voeten
onderzocht worden. Het jaarlijks voetonderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie
van de hoofdbehandelaar/huisarts.
De Sim’s classificatie zegt iets over de mate waarin er risico’s aanwezig zijn op het
ontstaan van een ulcus. Sim’s classificatie gecombineerd met andere niet oorzakelijke
factoren bepalen uiteindelijk het zorgprofiel. Het zorgprofiel geeft vervolgens aan welke
acties nodig zijn om diabetische voetulcera te voorkomen. Per zorgprofiel 2,3 of 4 geldt
een gemaximeerde vergoeding vanuit de basisverzekering.
Voor het opstellen van de Sim’s classificatie en dus het herkennen van een diabetische
voet, is informatie nodig over de protectieve sensibiliteit (PS), de aan- of afwezigheid
van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en tekenen van lokaal verhoogde druk,
aangevuld met informatie over een ulcus of amputatie in de voorgeschiedenis. Verder
kunnen de Stemvorktest, temperatuurmeting van de voeten, test ter beoordeling van
limited joint mobility, schoenbeoordeling en controle van de visus meer informatie
geven.
Het is van belang uitleg aan de patiënt te geven waarbij een voetverzorgings- en
schoenadvies niet mag ontbreken.

Vastellen zorgprofiel
De uiteindelijke intensiteit van de benodigde medisch noodzakelijk voetzorg wordt
aangegeven middels zorgprofielen, benodigd voor het creëren van de optimale

randvoorwaarden voor financiering.

Voor het bepalen van het zorgprofiel kan gebruik gemaakt worden van het
Stroomschema Zorgprofielen en het uitgewerkte stroomschema van Sim’s naar
Zorgprofiel met het extra risico en drukverhoging. Zie figuur 1

Figuur 1: stroomschema zorgprofielen, Zorgmodule Preventie Diabetische Voetlucera, NVvP, 2014.
NB: 2019 is nog niet geïmplementeerd.

Wanneer verwijzen bij drukplekken? Zie hiervoor de bijlage: Samenvattingskaart
Wanneer leidt eelt bij de diabetische voet tot medisch noodzakelijke voetzorg?
NVvP,2016

Doorverwijzing
De huisarts/POH bepaalt aan de hand van de Sim’s classificatie het zorgprofiel en
verwijst door naar een podotherapeut waar geen twijfel over Sim's classificatie 1 is,
kan de patiënt in overleg met POH/huisarts kiezen of hij/zij gebruik wil maken van
de doorverwijzing naar de podotherapeut voor een gericht voetonderzoek.
Sim’s 0 (zorgprofiel n.v.t.)
Indien sprake is van Sim’s 0 (zorgprofiel n.v.t.) zal jaarlijkse controle in de
huisartsenpraktijk plaatsvinden.
Patiënt hoeft niet te worden verwezen naar pedicure of podotherapeut voor preventieve
maatregelen. Eventueel kan verwezen worden bij standsafwijkingen of pijnklachten.
Wanneer patiënten met Sim's 0 naar de pedicure en/of podotherapeut willen, komt dit
voor eigen rekening en/of ten laste van de aanvullende verzekering van de patiënt (mits
opgenomen in het pakket).
Educatie:
•
gericht op de algemene aspecten van preventie.
•
Dagelijks de voeten inspecteren en uitleggen wat te doen bij alarm.
•
Client/patiënt moet weten waarop te letten.
•
Visuscontrole?
•
Huid/voetzorg
•
Schoenadvies
Voetonderzoek en voetzorg uitgevoerd door: Patiënt en praktijkondersteuner.
Sim’s 1 (zorgprofiel 1)
Indien sprake is van Sim’s 1 (zorgprofiel 1) zal jaarlijkse controle in de
huisartsenpraktijk plaatsvinden.
Patiënt kan eventueel verwezen worden naar pedicure voor preventieve voetzorg.
Wanneer patiënten met Sim's 0 en 1 (zorgprofiel 1)naar de pedicure en/of
podotherapeut willen, komt dit voor eigen rekening en/of ten laste van de aanvullende
verzekering van de patiënt (mits opgenomen in het pakket uiteraard).
Educatie:
Als bij Sim's 0.
Adviseer ter bescherming van de voeten om binnen én buiten niet op blote
voeten te lopen.
•
Adviseer om goed passend schoeisel te dragen.
•
Betrek eventueel de partner/familie/verzorgende.
Voetonderzoek en voetzorg uitgevoerd door: POH
•
•

Sim’s 1/Sim’s 2 (zorgprofiel 2)
Indien sprake is van Sim’s 1 (zorgprofiel 2) of Sim’s 2 (zorgprofiel 2) verwijst de
huisarts/POH patiënt naar een , gecontracteerde, podotherapeut. De podotherapeut
kan voor de instrumentele behandeling een pedicure inschakelen bij Sim’s 1
(zorgprofiel 2) of Sim’s 2 (zorgprofiel 2).
Educatie:
•
Als bij Sim's 1
•
Kennis over neuropathie, PAV en drukplekken/verandering voetvorm. Wanneer
loopt de voet gevaar.
•
Huidzorg

Schoenen
Eigen verantwoordelijkheid kennen
Bezoeken pedicure en/of podotherapeut
Voetonderzoek en voetzorg uitgevoerd door: podotherapeut en medisch pedicure
•
•
•

Sim’s 2 (zorgprofiel 3)
De huisarts/POH verwijst patiënten met Sim's 2 (zorgprofiel 3) naar een podotherapeut.
De podotherapeut kan voor de instrumentele behandeling een pedicure inschakelen bij
Sim’s 2 (zorgprofiel 3).
Educatie:
•
Als bij Sim's 2 (zorgprofiel 2)
Voetonderzoek en voetzorg uitgevoerd door: podotherapeut en medische pedicure

Sim’s 3 (zorgprofiel 4)
De huisarts/POH verwijst patiënten met Sim's 3 (zorgprofiel 4) naar een podotherapeut.
De podotherapeut kan voor de instrumentele behandeling een pedicure inschakelen bij
Sim’s 3 (zorgprofiel 4).
Educatie:
•
Als bij voorgaande Sim's
•
Grootste zorg: voeten heel houden
•
Kennis over neuropathie, PAV en drukplekken/verandering voetvorm: voorkomen
dat de huid wederom stuk gaat
•
Huid- en voetzorg
•
Schoenen
•
Eigen verantwoordelijkheid kennen en nemen
•
Bezoeken pedicure en/of podotherapeut
Voetonderzoek en voetzorg uitgevoerd door: podotherapeut en medisch pedicure
Het aantal behandelingen bij de podotherapeut en pedicure is afhankelijk van het zorgprofiel:
Zorgprofiel 1
Zorgprofiel 2

Eénmalig/eenmaal per jaar? gericht voetonderzoek door podotherapeut
Maximaal 2 consulten bij podotherapeut
Maximaal 6 behandelingen door pedicure
Zorgprofiel 3
Maximaal 4 consulten bij podotherapeut
Maximaal 8 behandelingen door pedicure
Zorgprofiel 4
Maximaal 4 consulten bij podotherapeut
Maximaal 12 behandelingen door pedicure
Onderlegger: Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera, NVvP in samenwerking met Provoet, 2014

Werkwijze
•
•
•
•
•

De BV Diabeteszorg Oude IJssel heeft een contract met een aantal podotherapeuten binnen de regio
afgesloten voor patiënten met diabetes mellitus 2 die binnen de keten diabeteszorg vallen en waarvan de
huisartsen hoofdbehandelaar zijn.
De podotherapeuten hebben samenwerkingsovereenkomsten en declaratieafspraken met de pedicures waar
zij naar verwijzen.
Verwijzing naar podotherapeut vindt plaats via het ketenzorgsysteem.
Er vinden alleen verwijzingen binnen de keten DBC diabetes plaats op grond van een verhoogd risico op een
ulcus. Bij andere klachten dient er een verwijzing via Zorgdomein plaats te vinden.
De patiënt wordt binnen 1 week benaderd voor een afspraak, zorg dat het telefoonnummer bekend is.

•
•
•
•
•
•
•
•

Indien de patiënt niet te bereiken is of aangeeft niet te willen komen zal de podotherapeut dit in het systeem
vermelden.
Indien er sprake is van meerdere no shows zal de podotherapeut contact opnemen met de praktijk.
Nadat de podotherapeut de patiënt heeft gezien, een behandelplan heeft gemaakt en de patiënt heeft
verwezen naar de pedicure kan de pedicure volgens afspraak de patiënt behandelen en declareren bij de
podotherapeut.
De behandeling valt buiten het eigen risico van de patiënt mits deze uitgevoerd word door een
gecontracteerde podotherapeut en pedicure.
De podotherapeut beslist zelf de verdeling van het aantal minuten per consult.
Zowel de podotherapeut als de pedicure werken conform de algemene voorwaarden ketenpartners BV Zorg
Oude IJssel.
De patiënt is vrij in de keuze voor een door de BV Diabeteszorg Oude IJssel gecontracteerde podotherapeut.
Indien de patiënt reeds onder behandeling is van een pedicure en daar wil blijven is het zinvol, voor de
verwijzing naar een podotherapeut te informeren met welke podotherapeut deze pedicure een contract heeft
om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Aandachtspunten
•

•

Een ulcus in het verleden is en blijft Sim’s 3 en ZP4. Echter, omdat podotherapeuten individuele
behandelplannen maken, kan het wel zijn, dat als het ulcus genezen is en er minder zorg nodig is, dat het
aantal behandelingen naar beneden wordt bijgesteld. Dit is de verantwoordelijkheid van de podotherapeut.
Het zorgprofiel hoeft dus niet aangepast te worden.
Indien er twijfel bestaat over Sim's 0 of Sim's 1 en er wordt toch een verwijzing gedaan naar de podotherapeut
en blijkt dat het toch om een Sim's 0 gaat, is het mogelijk dat de patiënt dit consult zelf moeten betalen.

Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De huisarts/POH is verantwoordelijk om bij elke diabetespatiënt, ongeacht het zorgprofiel, jaarlijks de voeten
te screenen en de bijbehorende Sims classificatie en |zorgprofiel in het HIS vast te leggen.
De huisarts blijft ook te allen tijde hoofdbehandelaar DM, tenzij de patiënt wordt verwezen naar de internist.
Het zorgprofiel moet jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig, aangepast.
Indien er sprake is van een discrepantie tussen het bepaalde Sim's en/of zorgprofiel welke is bepaald door de
huisartspraktijk en die van de podotherapeut dient er onderling overleg plaats te vinden.
In geval van spoed neemt de huisarts/POH telefonisch contact op met de podotherapeut.
Indien de patiënt wordt verwezen naar de 2e lijn (DM2 behandeling) dient de huisarts/POH de podotherapeut
hiervan op de hoogte te stellen en de diabetes DBC te sluiten.
Elk ulcus zonder genezingstendens, een actief plantair ulcus, een actieve Charcot en elk actief ulcus met
PAV, tekenen van infectie of met complicaties vallen buiten de zorgprofiel- indeling en horen thuis in de 2e
lijnszorg, voetenteam.
De podotherapeut heeft een signaalfunctie. Indien er comorbiditeit/calamiteiten optreden dient de
podotherapeut contact op te nemen met de huisarts.
NB een DM2 patiënt kan alleen in remissie indien er sprake is van een Sims 0.

Complicaties
Verwijzen 2e lijn:

Voeten team (samenwerking revalidatie-arts, podotherapeut, (orthopedisch)
chirurg)
•
•
•

Bij eelt en/of drukplekken waarbij voorzieningen met commercieel schoeisel niet mogelijk zijn;
Bij ernstige standsafwijkingen waarvoor orthopedische schoenaanpassing nodig is;
Bij niet binnen 2 weken genezend ulcus;

Verwijs naar voetenpoli Slingeland Ziekenhuis:
•
Met spoed:
o bij plantair of diep gelegen ulcus of
o bij tekenen van perifeer vaatlijden of
o infectie of

o
o
•
•

ischemie van de voet/onderbeen
Bij vermoeden op Charcot voet

bij overige ulcera die onder behandeling van de huisarts (met frequente herbeoordeling) niet binnen 2 weken
genezen.
Bij spoedverwijzing dient altijd telefonisch vooroverleg plaats te vinden.
o Telefoonnummer voetenpolikliniek Slingeland: 0314-329228

