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*Aanwijzingen voor perifeer vaatlijden: afwijkingen bij anamnese en/of lichamelijk onderzoek zoals claudicatio intermittens of rustpijn, een EAI <0.9, een TAI <0.75,  

of een TCP02 <60mmHg. 

** Tekenen van lokaal verhoogde druk: klinische (zichtbare) tekenen van verhoogde druk gedefinieerd als overmatige lokale eeltvorming (inclusief eelt in de nagelwal 

en likdoorns) en/of lokale ontstekingsverschijnselen zoals zwelling, roodheid, of warmte en/of intra- of subcutane bloeding en/of blaarvorming.  

Hiermee wordt niet bedoeld: droog, niet snijdbaar (diffuus) eelt. 

*** Het aantal pedicure behandelingen wordt vastgesteld door een bij KZWF aangesloten podotherapeut d.m.v. een persoonlijk behandelplan.  

 

  

Sims 0 

 

Sims 1 

Zorgprofiel 1 

Sims 2 

Zorgprofiel 2 

Sims 2  

Zorgprofiel 3 

Sims 3 

Zorgprofiel 4 

Geen sensibiliteitsverlies of perifeer 

vaatlijden 

Sensibiliteitsverlies of aanwijzingen voor 

perifeer vaatlijden*, zonder tekenen van 

lokaal verhoogde druk 

Sensibiliteitsverlies in combinatie met 

aanwijzingen voor perifeer vaatlijden*, 

zonder tekenen van lokaal verhoogde druk** 

Sensibiliteitsverlies en/of aanwijzingen voor 

perifeer vaatlijden*, in combinatie met 

tekenen van lokaal verhoogde druk** 

Ulcus of amputatie aanwezig in VG, inactieve 

Charcotvoet, eindstadium nierfalen (eGFR  

≤15), of nierfunctie vervangende therapie 

(dialyse) 

Herhalen voetscreening 1x per jaar 

Herhalen voetscreening 1x per 6 

mnd. 

Herhaling voetscreening 

1x per 3 mnd.  

Herhaling voetscreening  

1x per 3 mnd. 

Herhaling voetscreening  

1x per 1-3 mnd.  

Geen vergoeding uit keten  

Geen vergoeding uit keten  

Mogelijk vergoeding uit AV verzekering 

Vergoeding podotherapeut  en  

pedicure ***uit keten DM 

Vergoeding podotherapeut  en  

pedicure*** uit keten DM 

 

Vergoeding podotherapeut  en  

pedicure*** uit keten DM 

   



 

Gecontracteerde podotherapeuten 

Podotherapie West-Friesland  

Vestigingen: Medemblik, Spierdijk, 

Wognum 

 

Tel: 0227 – 54 36 82 

spoed 0227 – 570 460 

info@podotherapiewestfriesland.nl 

www.podotherapiewestfriesland.nl  

Groepspraktijk podotherapie Hoorn 

Vestigingen: Hoorn, Bovenkarspel, 

Venhuizen  

 

Tel: 0229 – 244 302   

spoed 0229 – 266 730 

diabetes@podotherapiehoorn.nl 

www.podotherapiehoorn.nl    

Rondom Podotherapeuten 

Vestiging: De Goorn  

 

 

Tel: 088 – 11 80 500 

www.rondompodotherapeuten.nl/de-

goorn  

Voetzorg Drechterland| Stedebroec 

Vestigingen: Wijdenes en Grootebroek 

 

 

Tel: 06 – 29 29 62 02 

info@voetzorgds.nl  

www.voetzorgds.nl 

 

Kosten voetzorg  

Voetzorg bij Diabetes Mellitus met Zorgprofiel 2 of hoger wordt vergoed vanuit de 

basisverzekering en bij deelname aan het Ketenzorgprogramma DM wordt het 

vergoed uit het ketenzorgtarief. Dit gaat niet van het eigen risico af. 

 

Voor niet medisch noodzakelijke zorg en hulpmiddelen kan de pedicure en of 

podotherapeut kosten in rekening brengen bij de patiënt. 

Verwijzing podotherapeut 

Patiënten met een zorgprofiel 1 of hoger mogen door de POH worden doorverwezen 

naar een bij KZWF aangesloten podotherapeut.    

Verwijzing moet via het Keteninformatiesysteem (KIS) (zoek patiënt – trajecten – 

verwijzing – podotherapeut) 

De podotherapeut stelt voor elke patiënt met een zorgprofiel 2 of hoger een 

persoonlijk behandelplan op. 

 

Pedicure  

De podotherapeut verwijst naar een pedicure welke is gecontracteerd bij 

de betreffende podotherapeut.  

In het persoonlijk  behandelplan van de podotherapeut wordt vastgesteld 

welke voet zorg medisch noodzakelijk is en met welke frequentie een 

pedicure bezocht mag worden. Voor niet medisch noodzakelijke zorg kan 

de pedicure kosten in rekening brengen.  

 

Zorg aan huis  

Ambulante behandeling (vergoed door de basisverzekering) is er voor die 

patiënten die om medische redenen niet in staat zijn hun woning te verlaten 

vanwege ziekte en/of beperkingen en daarom niet in staat zijn naar de 

praktijk van de podotherapeut te komen. ln alle andere gevallen dient de 

patiënt naar de praktijk te komen. 

 Indien indicatie ambulante zorg motiveer hier de reden bij de verwijzing in 

het KIS. (voorbeelden zijn: bedlegerig, niet uit rolstoel kunnen opstaan, 

(tijdelijk) verminderde mobiliteit bijvoorbeeld als gevolg van revalidatie, 

fractuur die niet belast mag worden)  

N.B. Het is onvoldoende om alleen ‘verminderde mobiliteit’ aan te geven.  

 

mailto:info@podotherapiewestfriesland.nl
http://www.podotherapiewestfriesland.nl/
mailto:diabetes@podotherapiehoorn.nl
http://www.podotherapiehoorn.nl/
http://www.rondompodotherapeuten.nl/de-goorn
http://www.rondompodotherapeuten.nl/de-goorn
mailto:info@voetzorgds.nl
http://www.voetzorgds.nl/

