Mensen met diabetes mellitus (DM) hebben een
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verhoogd risico op wonden aan de voeten.

De podotherapeut zal na een uitgebreid onderzoek
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Afhankelijk van uw SIMM’s classificatie bent u onder

uw zorgprofiel definitief vaststellen. Hierna wordt er
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behandeling van een podotherapeut en/of pedicure.

een persoonlijk behandelplan voor u opgesteld. In het
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Wij informeren u graag over de werkwijze en kosten
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uitgevoerd door de pedicure en worden door de

Zorgprofielen

pedicurezorg wordt benoemd. Uw podotherapeut

podotherapeut als medisch noodzakelijk

Voorheen was de SIMM’s classificatie leidend voor een

stuurt dit behandelplan ook naar uw huisarts.

gespecifieerd. De pedicure mag alleen een extra

vergoeding vanuit de basisverzekering. Sinds 2015
kijkt de zorgverzekeraar niet meer naar classificaties
maar naar zorgprofielen.
Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ dat
gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het
krijgen van wonden door slechte genezing en het
risico op amputatie.

Wat betekent dit voor u?
U heeft diabetes mellitus en er is door uw huisarts of
praktijkondersteuner (POH) geconstateerd dat u een
laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond
(de zogenaamde SIMM’s classificatie) en u heeft een
zorgprofiel toegewezen gekregen.

bedrag bij u in rekening brengen wanneer u met

Digitale verwijzing en rapportage

haar afstemt dat u ook niet medisch noodzakelijke

Het Huisartsenteam werkt met een digitaal Keten

zorg wenst.

Informatie Systeem (KIS). Dit houdt in dat alle
informatie rondom een verwijzing en behandelplan

Uw huisarts, POH, podotherapeut en pedicure zijn

alleen nog digitaal wordt geregistreerd en

aangesloten bij Het Huisartsenteam.

gecommuniceerd tussen de betrokken zorgverleners.

In deze zorggroep werken de zorgverleners en

U ontvangt geen papieren verwijzing meer voor uw

andere specialisten op regionaal niveau samen om

voetzorg.

de zorg rondom u als patiënt beter te organiseren.

Kosten en vergoedingen
Vaststelling van een zorgprofiel en een behandelplan
zijn een vereiste om in aanmerking te komen voor
vergoeding van uw diabetes mellitus voetzorg.

Bij zorgprofiel 1 wordt het jaarlijkse voetonderzoek

Zorgprofiel 1

uitgevoerd door de huisarts of POH. Bij zorgprofiel 2

Vergoeding voor specialistische voetzorg wordt

of hoger wordt u verwezen naar een gecontracteerde

vanaf zorgprofiel 1 bekostigd uit de basisverzekering.

podotherapeut bij u in de buurt.

Zorgprofiel 1 betreft alleen een jaarlijks
voetonderzoek door de huisarts of POH.

Naar welke podotherapeut u gaat beslist u in overleg
met de POH, waarna de geselecteerde podotherapeut
van de POH een digitale verwijzing ontvangt. De POH
zal u vragen om binnen twee weken een afspraak te
maken met deze podotherapeut.

De medische voetzorg wordt rechtstreeks door de
pedicure en podotherapeut bij Het Huisartsenteam
gedeclareerd. Deze vergoeding is afhankelijk van het
vastgestelde zorgprofiel en de gemaakte afspraken
met Het Huisartsenteam.

Overige voetzorg en aanvullende verzekering
Voor de overige voetzorg die niet onder de
basisverzekering valt, ontvangt u vanaf 2016 in de
meeste gevallen geen vergoeding meer van de
zorgverzekeraar. Hoe dit bij uw zorgverzekeraar is
geregeld, kunt u nagaan via de website
www.zorgwijzer.nl.

Meer informatie
Wij hopen u met deze folder voldoende te hebben
geïnformeerd. Met vragen kunt u echter altijd bij
uw POH of bij Het Huisartsenteam terecht.

Het Huisartsenteam
Voorsteven 94
4871 DX Etten-Leur
(076) 503 26 58

Website
www.hethuisartsenteam.nl
Onder kopje:
⊲ Het Huisartsenteam

U vindt deze folder ook op onze website:
www.hethuisartsenteam.nl

⊲ Ketenzorg
⊲ Diabetes type 2

Voetzorg voor mensen
met diabetes mellitus

Hoe ervaart u onze zorg?
Meld u via de website aan voor het
patiënttevredenheidszonderzoek (Qualiview).

Meepraten & geïnformeerd worden?
Schrijf u via de website in voor onze
digitale nieuwsbrief en gezondheidstips.
Stel vragen en deel ervaringen op
ons forum en volg ons op social media.
Forum.hethuisartsenteam.nl
Facebook.com/HetHuisartsenteam
Twitter.com/Huisartsenteam
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