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Betreft: vergoeding van de diabetische voetzorg
Geachte heer/mevrouw,
U heeft diabetes mellitus en staat onder controle bij uw huisarts en
praktijkondersteuner. Door de diabetes heeft u meer kans op het krijgen van
diabetische voetproblemen, waarbij u het risico loop op moeilijk genezende wonden.
Drukplekken, eelt, likdoorns en/of wrijving moet daarom altijd voorkomen worden,
om de kans op een wond zo klein mogelijk te houden.
Omdat u diabetes mellitus heeft, heeft u een ‘persoonlijk behandelplan’ nodig waar
deze ‘medische noodzakelijke zorg’ in omschreven staat, om in aanmerking te komen
voor vergoeding voor deze ‘medisch noodzakelijke’ voetzorg, uitgevoerd door uw
pedicure.
Dit ‘persoonlijke behandelplan’ kan alleen opgesteld worden door een podotherapeut.
Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw diabetische voetzorg, dan moet
u dus onder behandeling zijn van een podotherapeut. Als u nog niet onder behandeling
bent bij een podotherapeut in uw woonplaats, dan kan de praktijkondersteuner van uw
huisarts u hiervoor doorverwijzen.
De medische noodzakelijke voetbehandeling wordt vanaf zorgprofiel 2 vergoed door
de zorgverzekering en dit gaat niet van uw eigen risico af.

Let op:
Naast de medisch noodzakelijke voetzorg (specialistische voetzorg) zoals hierboven
omschreven staat, is een volledige verzorging van de voeten door een pedicure voor
iedere patiënt met diabetes mellitus erg belangrijk. Helaas valt deze verzorging
(cosmetische voetzorg) niet onder de basisverzekering en komen de kosten hiervoor
voor uw eigen rekening. Er is geen standaard bedrag wat de pedicure hiervoor rekent.
De pedicure maakt voor deze cosmetische voetzorg een aparte factuur voor u.
Samenwerking podotherapeut en pedicure
De podotherapeut en de pedicure hebben in de voetzorg samen een centrale rol!
Uw podotherapeut doet onderzoek en stelt het zorgprofiel met een bijbehorend
individueel behandelplan vast. De podotherapeut onderzoekt of het mogelijk is on
risico’s te verminderen en bepaalt of en zo ja, in welke mate u medisch noodzakelijke
voetzorg nodig heeft. De podotherapeut moet zich bij het bepalen van het zorgprofiel
houden aan vastgestelde protocollen en mag alleen zorg die echt medisch noodzakelijk
is opnemen in het behandelplan. Uw pedicure is vervolgens verantwoordelijk voor het
uitvoeren van het behandelplan en is in de regel vaak de eerste die veranderingen
opmerkt aan uw voeten. Podotherapeut en pedicure werken intensief samen, zodat
veranderingen in uw situatie altijd snel besproken worden. Hierdoor is de kans op het
krijgen van voetproblemen zo klein mogelijk.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact met mij
opnemen op telefoonnummer: 06 – 23 20 50 69
of per mail via: pedicure.inge@hotmail.com
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