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1. Inleiding  

In 2010 heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ, vanaf 2014 Zorginstituut Nederland geheten) 
bepaald welke onderdelen van voetzorg aan patiënten met diabetes mellitus (DM) tot de 
basisverzekerde zorg toebehoren. Op basis hiervan is in 2011 de Zorgmodule Preventie Diabetische 
Voetulcera opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten in samenwerking met 
ProVoet. In 2014 is deze Zorgmodule aangepast om meer duidelijkheid te creëren wanneer men 
welke voetbehandeling door welke zorgverlener moet laten doen en daarmee dient in te kopen. 
 
Doel van voetscreening bij patiënten met DM is het inschatten van de kans op een ulcus aan de hand 
van de gemodificeerde Simm’s classificatie. Voor het opstellen van de Simm’s classificatie en dus het 
herkennen van een diabetische voet, is er 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.  
 
Voor een persoon met diabetes mellitus zijn voetcomplicaties een van de ernstigste complicaties. In 
Nederland krijgt ongeveer 25% van alle mensen met diabetes te maken met een ‘diabetische voet’. 
Van deze 25% krijgt ongeveer 15% een ulcus aan de voet, wat in 4% van alle gevallen leidt tot een 
amputatie.  
 
Ten behoeve van meer samenhang en afstemming van de zorg aan patiënten met DM  heeft de ZEL 
in samenwerking met podotherapeuten , medisch pedicures en pedicures met aantekening diabetes 
voet (pedicure DV) verwijs- en samenwerkingsafspraken voor 2014 gemaakt en in 2015 aangepast 
naar de nieuwste ontwikkelingen. 
De betrokken partijen geven hiermee vorm aan gezamenlijke preventieve voetzorg en beogen op 
deze wijze de eerder geconstateerde verbeterpunten (structureel) aan te pakken. De betrokken 
partijen committeren zich aan de samenwerkingsafspraken en stimuleren de implementatie daarvan 
bij hun achterban.  
 

De afspraken uit dit document zijn binnen de chronische zorgketen DM vastgelegd met als doel: 
1) De kwaliteit van de voetzorg te verbeteren 
2) Zorg te dragen voor een betere samenwerking tussen de partijen  
3) Vergoeding vanuit de basisverzekering voor de mensen met DM die medisch noodzakelijke 

voetzorg behoeven 
 
De subdoelstellingen zijn: 

 Vroegdiagnostiek ter voorkoming ulcera 

 Uniformiteit in de indicatiestelling voor preventieve voetzorg 

 Juiste voetzorg ter voorkoming van een ulcus 
 
Uitgangspunt voor de samenwerking is de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera, de 
Zorgstandaard DM2 en de NHG-standaard Diabetes Mellitus Type II (2013). 
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2. (Kwaliteits)eisen podotherapeuten en pedicures 

 
Hulpverleners die de voetenscreening bij patiënten met DM uitvoeren, volgen hierbij de indeling van 
de gemodificeerde Simm’s classificatie (bijlage 1) en de protocollen ter bepaling van de Simm’s 
classificatie (bijlage 1). 
 
Podotherapeuten hebben een samenwerkingscontract afgesloten bij de Zorgorganisatie Eerste Lijn 
(ZEL). Zij worden op de website van de ZEL vermeld (http://www.zel.nl/patienten-
informatie/deelnemende-zorgverleners/).  

2.1 Kwaliteitseisen podotherapeuten 

De podotherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zorgen elke vijf jaar 
voor een herregistratie. 

2.2 Kwaliteitseisen pedicures 

De pedicure is medisch pedicure of heeft een certificaat Voetverzorging bij diabetici (specialisatie 
Diabetische Voet). De pedicure staat als zodanig ingeschreven in het kwaliteitsregister pedicures 
(ProCert), zie verder op: www.kwaliteitsregisterpedicures.nl  
 
De pedicure met aantekening Diabetes Voet is in het bezit van een betrouwbaar monofilament  (zie 

bijlage 2. §2.3 Test voor protectieve sensibiliteit (PS). 

2.3 Kwaliteitseisen van huisarts/poh 

De huisarts/poh voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals binnen de ZEL is afgesproken en heeft 
scholing gevolgd in het uitvoeren van de voetenscreening. 

http://www.zel.nl/patienten-informatie/deelnemende-zorgverleners/
http://www.zel.nl/patienten-informatie/deelnemende-zorgverleners/
http://www.kwaliteitsregisterpedicures.nl/
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3. Werkafspraken 

Bij alle diabetespatiënten moeten minstens eenmaal per jaar de voeten onderzocht worden, door 
een daartoe geschoolde zorgverlener. Tijdens deze jaarlijkse voetcontrole in de huisartsenpraktijk 
wordt de Simm’s classificatie en controlefrequentie vastgesteld volgens de gemodificeerde Simm’s 
classificatie (zie bijlage 1) alsmede het zorgprofiel. 
 

De Simm’s classificatie zegt iets over de mate waarin er risico’s aanwezig zijn op het ontstaan van een 
ulcus. De Simm’s classificatie gecombineerd met andere niet oorzakelijke factoren bepalen 
uiteindelijk het zorgprofiel. Het zorgprofiel beschrijft welke prestatie nodig is om diabetische 
voetulcera te voorkomen. 
 
De huisarts/POH blijft, ongeacht in welk zorgprofiel de patiënt valt, jaarlijks bij elke diabetespatiënt 

de voeten screenen conform het protocol in bijlage 2.  De huisarts is en blijft verantwoordelijk voor 

het vaststellen van de Simm’s classificatie en het zorgprofiel en blijft dan ook te allen tijde 

hoofdbehandelaar.  

3.1 (Door)verwijzing en terugrapportage  

Doorverwijzing binnen de eerste lijn 
 
De huisarts\POH kan patiënten met een zorgprofiel van 1 of lager naar een medische pedicure of 
pedicure DV sturen die voldoet aan de in hoofdstuk 2 genoemde kwaliteitscriteria voor regelmatige 
voetbehandeling.  
 
Indien er sprake is van zorgprofiel 2 of hoger, moet de patiënt binnen de eerste lijn verwezen worden 
naar een podotherapeut die voldoet aan de in hoofdstuk 2 genoemde kwaliteitscriteria. Voor de 
verwijzing maakt de huisarts/POH gebruik van het ZEL verwijsformulier (zie bijlage  3). Hierop dient 
zowel de Simm’s classificering als het zorgprofiel genoteerd te worden. 
 
De podotherapeut maakt een individueel behandelplan en zorgt ervoor dat de instrumentele 
behandeling door een bevoegd en bekwaam persoon uitgevoerd wordt. Dit kan de podotherapeut 
zelf zijn of een gecontracteerde medisch pedicure. Het aantal behandelingen, controles en de inzet 
van diagnostiek kan per patiënt anders zijn. Zaken zoals zelfredzaamheid, complicaties of andere 
bijzondere omstandigheden kunnen hier de oorzaak van zijn. 
 
Advies zorgprofiel door podotherapeut 
Wanneer de huisarts/POH twijfelt over zorgprofiel 1 of 2 kan de patiënt doorverwezen worden naar 
de podotherapeut middels het verwijsformulier (zie bijlage  3).  De podotherapeut voert de screening 
uit en stuurt een advies m.b.t. het zorgprofiel retour aan de huisarts middels het verwijsformulier (zie 
bijlage 3). Wanneer er sprake is van zorgprofiel 2 start de podotherapeut het vervolgtraject. 
 
(Terug)rapportage binnen de eerste lijn 
Rapportage van de bevindingen n.a.v. een screening of een tussentijds contact, gaat naar alle 
samenwerkende professionals indien dat medisch noodzakelijk is. Bijvoorbeeld  in geval van een 
wijziging in de Simm’s classificatie of zorgprofiel.  De pedicure rapporteert aan de podotherapeut en 
de podotherapeut rapporteert aan huisarts en indien delen van de behandeling naar een medisch 
pedicure zijn gedelegeerd, ook aan betreffende pedicure.  
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Doorverwijzing naar de tweede lijn 
Zowel in het RdGG als in het Vlietland Ziekenhuis bestaan verwijsafspraken voor patiënten met een 
diabetisch voet met of zonder ulcus. 
 
Simm’s 2  
Sinds enkele jaren heeft de ZEL de afspraak met RdGG dat de huisarts de patiënt met Simm’s 
classificatie 2 eenmalig kan verwijzen via Zorgdomein naar het ziekenhuis voor een ZEL-
voetenscreening. Bij deze screening door een podoconsulent vindt  onder andere teendrukmeting 
plaats en wordt de enkel/arm index bepaald. 
In Zorgdomein zijn de verwijsafspraken te vinden bij: Aanvragen 1e lijnsdiagnostiek  - 
Functieonderzoek -  bloedvaten. 
 
Simm’s 3 
RdGG  
Het RdGG heeft een combinatieafspraak op de polikliniek heelkunde voor de patiënten met een 
SIMM’s 3 voet: de voetenpoli. Alle patiënten met  aanwezige ulcera van de voet en/of tenen worden 
geacht binnen 3 dagen verwezen te worden naar het  diabetische voetencentrum, multidisciplinair 
spreekuur of naar de vaatchirurg. Deze combinatieafspraak staat in ZorgDomein (zie bijlage 7).  
Patiënten met een geïnfecteerde diabetische voet (roodheid en zwelling en deformatie eventueel 
zonder pijn) worden met spoed verwezen naar de SEH. 
 
Vlietland Ziekenhuis  
Patiënten met  ernstige drukplekken of standsafwijkingen bij wie (semi)orthopedische schoenen 
geïndiceerd zijn, kan de huisarts verwijzen naar de revalidatiearts. Ook patiënten met een 
ongecompliceerde oppervlakkig ulcus dat  niet voldoende reageert op de behandeling van de 
huisarts (na 14 dagen), verwijst de huisarts naar de revalidatiearts. Deze verwijsafspraken staan in 
ZorgDomein bij de revalidatiegeneeskunde bij de verwijsreden “neuropatische / diabetische 
voetproblematiek”. 
Patiënten met een diep niet-geïnfecteerd ulcus worden binnen 7 dagen verwezen naar de poli 
heelkunde. Een patiënte met een geïnfecteerd ulcus wordt door de huisarts met spoed verwezen 
naar de chirurg. 
 

3.2 Indeling per zorgprofiel 

Op basis van de Simm’s classificatie en de zorgprofielen zoals benoemd in de Zorgmodule wordt in 
deze paragraaf beschreven welke discipline onderzoek/controle/behandeling. Voor Simm’s 0 en in 
geval van een actief ulcus zonder genezing binnen 2 weken is er geen zorgprofiel samengesteld.  
 
Zorgprofiel - en 1 valt buiten de basisverzekerde zorg en daarom ook buiten de keten. Bij deze groep 
patiënten vindt in de huisartsenpraktijk wel ieder jaar screening en controle van de voeten plaats. In 
deze gevallen zal educatie volledig in de huisartsenpraktijk kunnen plaatsvinden, inclusief 
voorlichting over goede voetzorg en adequaat schoeisel. 
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3.3 Behandeling voor zorgprofielen 2 of hoger 

 

 instrumentele behandeling bij druk-, huid – en wrijvingsproblemen is erop gericht dat de 
huid intact blijft, zodat het risico op een ulcus geminimaliseerd wordt. 
 

 Wenst de patiënt ook een cosmetische behandeling, dan komt dit voor eigen rekening, dit 
valt niet binnen de vergoeding. 
 

 Gericht onderzoek door de podotherapeut houdt in: 

- Anamnese 

- Kijken naar uiterlijke kenmerken van het gehele lichaam inclusief lichaamshouding en 

voetinspectie 

- Palpatie plaats van de vaten, temperatuur en voetstructuur 

- Bewegingsonderzoek van voeten, enkels, knieën, heupen en wervelkolom met name 

gericht op standsafwijkingen van de tenen en LJM, eventueel aangevuld met 

sensibiliteitsonderzoek 

- Ganganalyse gericht op gang en stabiliteit 

- Podobaroscoop onderzoek gericht op drukplekken, eventueel aangevuld met 

drukmetingen voor de piekdruk 

- Schoeninspectie 

- Controle van de gebruikte therapie (zoolinspectie, drukvrijleggen met vilt of orthese 

inspectie) 

 

 Controle door podotherapeut houdt in: 
- hoe reageert patiënt op ingestelde therapie, eventueel aanpassing hiervan 

- gecombineerd  met oefentherapie voor thuis en of mobilisaties van de voet(en) of elders 

in onderste extremiteit of rug. Soms wordt er een clavus verwijderd wanneer mensen 

niet onder behandeling zijn bij een pedicure. 

 

 De podotherapeut stelt het behandelplan op en voert deze uit. De instrumentele 
behandeling wordt gedelegeerd naar een bevoegd en bekwaam persoon zoals medisch 
pedicure of de podotherapeut zelf. Tijdens de instrumentele behandeling wordt tevens 
aandacht besteed aan educatie en stimulering van zelfmanagement ten behoeve van het 
voorkomen van diabetische voetulcera en het verminderen van risicofactoren 
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3.3.1 Zorgprofiel 1  

Simm’s 1  
Verlies protectieve sensibiliteit (PS) of aanwezig zijn van tekenen van perifeer 
arterieel vaatlijden (PAV). 
 
Voetzorg bestaat uit: 

 1x jaarlijks gericht onderzoek door pedicure DV of medische pedicure 

Tijdens dit gerichte onderzoek wordt tevens aandacht besteed aan educatie en stimulering van 
zelfmanagement ten behoeve van het voorkomen van diabetische voetulcera en het verminderen 
van risicofactoren. 

3.3.2 Zorgprofiel 2  

 
Simm’s 1 
Verlies protectieve sensibiliteit (PS) of aanwezig zijn van tekenen van perifeer arterieel vaatlijden 
(PAV) met verhoogd risico op: 

 huiddefecten/infectie: dit is het geval o.a. bij perifeer arterieel vaatlijden vanaf Fontaine IIb, 
nefropathie, gebruik van immunosuppressiva / prednison, chemotherapie)  
of  

 drukplekken: dit is het geval bij voetdeformiteiten en/of limited joint mobility, bijvoorbeeld 
door reumatoide artritis). 

 
Simm’s 2  
Verlies PS en PAV zonder tekenen van verhoogde druk. 
Onder lokaal verhoogde druk vallen zowel tekenen van mechanische stress (eelt, roodheid, blaren), 
als voetdeformiteiten, die lokaal verhoogde druk veroorzaken (klauw- of hamertenen, voetvorm 
veranderingen zoals een Charcotvoet). 
 
Door de aanwezigheid van zowel verlies van protectieve sensibiliteit (PS) als tekenen 
van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is de huid van de voeten extra kwetsbaar. 
 
Voetzorg bestaat uit: 

 1x jaarlijks gericht onderzoek door podotherapeut 

 1x jaarlijks controle door podotherapeut, hierbij worden de uitkomsten van het opgestelde 
behandelplan geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. 

 Door de podotherapeut vastgesteld aantal instrumentele behandelingen door de medisch 
pedicure 

3.3.3 Zorgprofiel 3  

Simm’s 2  
Verlies PS en/of PAV  in combinatie met tekenen van verhoogde druk: 

- verlies PS en tekenen van verhoogde druk 
- tekenen van PAV en tekenen van verhoogde druk 
- verlies PS en tekenen van PAV en tekenen van verhoogde druk 

 
Onder lokaal verhoogde druk vallen zowel tekenen van mechanische stress 
(eelt, roodheid, blaren), als voetdeformiteiten, die lokaal verhoogde druk veroorzaken 
(klauw- of hamertenen, voetvorm veranderingen zoals een Charcotvoet). 
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Voetzorg bestaat uit: 

 1x jaarlijks gericht onderzoek door podotherapeut 

 2x jaarlijks controle door podotherapeut 

 1x jaarlijks therapie door podotherapeut 

 Door de podotherapeut vastgesteld aantal instrumentele behandelingen door de medisch 
pedicure 

3.3.4 Zorgprofiel 4 

Simm’s 3  

 Een genezen ulcus of doorgemaakte amputatie  

of 

 een inactieve Charcot voet 

of 

 Een actief ulcus (zonder tekenen van vaatlijden of infectie): een niet plantair gelegen 
oppervlakkig ulcus of, bij afwezig zijn van een 2e  lijns voetenteam, een plantair gelegen 
oppervlakkig ulcus welke met eenvoudige maatregelen van druk ontlast kan worden en 
geneest binnen 2 weken. 
 

Kloven en ingegroeide teennagels kwalificeren ook als een ulcus. Hierbij gaat het echter alleen om 

die koven of ingegroeide nagel, waarbij de huid zichtbaar kapot is. Bv. in de bodem van de kloof is 

een bloeding te zien, of de ingegroeide nagel heeft zichtbaar wondvorming of granulatieweefsel. De 

behandeling van een kloof, ontstaan door veel eelt en verkeerde schoenen kan natuurlijk heel goed 

behandeld worden en hoeft dan nooit meer op te treden. Dat geldt ook voor een ingegroeide nagel. 

Wanneer beiden dus goed behandeld worden, hoeft dit niet te betekenen, dat men levenslang 

Simms 3 of Zorgprofiel 4 heeft. Hier zijn de deskundigen het echter nog niet altijd over eens en zal 

het komende jaar hopelijk meer duidelijk worden. 

Amputatie betreft elke vorm van amputatie ongeacht de onderliggende oorzaak of systeemziekte. 

Hier zijn wel een aantal kanttekeningen bij: 

 Wanneer iemand een teenamputatie t.g.v. een ongeval op het werk heeft gehad op 25-jarige 

leeftijd en dan op oudere leeftijd diabetes krijgt zonder verdere voetafwijkingen, krijgt 

classificatie Simm’s 0.  

 Wanneer iemand al 5 jaar diabetes heeft en dan een ongeval krijgt met als gevolg een 

teenamputatie, is de classificatie Simms 3: het risico op drukplekken is verhoogd omdat de 

vorm van de voet verandert. 

 
Voetzorg bestaat uit: 

 2x jaarlijks gericht onderzoek door podotherapeut 

 2x jaarlijks controle door podotherapeut 

 Door de podotherapeut vastgesteld aantal instrumentele behandelingen door 
podotherapeut of medisch pedicure. Indien de patiënt weliswaar een verhoogd risico heeft 
i.v.m. zijn verleden maar middels een juiste controle stabiel is, kan de instrumentele 
behandeling uitgevoerd worden door de medisch pedicure onder supervisie van de 
podotherapeut. Wenst de patiënt ook een cosmetische behandeling, dan komt dit voor eigen 
rekening, dit valt niet binnen de DBC. 

 In overleg met de huisarts wordt bekeken of de  patiënt vervolgd kan worden in de eerste lijn 
i.v.m. risiconiveau en mogelijke complicaties. 
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 Indien er sprake is van een acute wond of re-ulceratie zal de podotherapeut in overleg met 
de huisarts bepalen wat de vervolgbehandeling is; indien bij een oppervlakkig ulcus binnen  2 
weken geen verbetering  is opgetreden,  wordt de patiënt door de huisarts verwezen  naar 
de tweede lijn (ZorgDomein: voetenpoli RdGG of revalidatiearts Vlietland Ziekenhuis) . Bij 
een geïnfecteerd ulcus, zal de patiënt direct door de huisarts verwezen worden naar de 2e 
lijn (ZorgDomein: vaatchirurg). 
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Bijlage 1: Gemodificeerde Simm’s classificatie 

 

De indeling in mate van risico op een diabetische voet is ingedeeld in de gemodificeerde Simm’s 

classificatie . 
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Bijlage 2: Protocollen ter bepaling van de Simm’s classificatie 

2.1 Anamnese 

 
- Algemene vragen: 

o Zijn er op dit moment voetproblemen. Zo ja, welke? 
o Bent u op dit moment onder behandeling van een podotherapeut, medisch pedicure 

of pedicure DV? 
o Bent u al eerder gescreend/onderzocht op risicofactoren? Zo ja, door wie en 

wanneer? 
- Vragen naar risicofactoren: 

o Heeft u last van een doof of verminderd gevoel in voeten of benen? 
o Heeft u last van pijnlijke voeten of een brandend gevoel in de voeten? 
o Heeft u tijdens het lopen wel eens last van een krampende pijn in de benen? Zo ja, 

wat helpt u dan deze pijn te verminderen? 
 Bewegen, ‘afkoelen’ op de koude badkamervloer 
 Benen uit bed laten afhangen 

o Heeft u een wond gehad aan de voeten? 
o Zijn uw ogen de laatste tijd achteruitgegaan? 

 Gaat het lezen van de ondertiteling van de tv  moeilijker? 
 Kunt u de krant, een boek  moeilijker lezen? 

o Rookt u? 
o Gebruikt u alcohol? 
o Heeft u last van een hoge bloeddruk? 
o Gaat u voor de voetverzorging naar een medisch pedicure of een pedicure met 

aantekening diabetische voet? 
o Woont of leeft u alleen? 

 
Er kan een inschatting gemaakt worden van de SES (sociaaleconomische status). Is deze laag? 
 
Weet de patiënt wat de risicofactoren zijn van voetproblemen bij diabetes mellitus? 
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2.2 Inspectie 

 
Uitgangshouding 

- De test moet uitgevoerd worden in een rustige en qua temperatuur aangename omgeving 
- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 

 
Technische uitvoering 

- Inspecteer zowel de voetzool als de voetrug van beide voeten 
- Kijk naar: 

o Eeltvorming 
o Verkleuringen van de huid (rood/bleek/blauw-paars kan teken van PAV zijn) 
o Wondjes 
o Beharing (afwezige beharing kan teken van PAV zijn) 
o Amputaties 
o Voettype: normaal, hol, plat of anders 
o Afwijkende voetvorm: hallux valgus, charcot of anders 
o Klauwtenen 
o Enkeloedeem 
o Tekenen van schimmelinfectie (kijk ook tussen de tenen) 
o Nagelproblemen: 

 Afwijkende groei: ingroeien, te bol groeien 
 Schimmelinfectie: dikke, brokkelige, wit/geelachtige nagel 
 Teken van PAV: dystrofisch, gelige verkleuring, Beau’s lines 
 Juist geknipt of niet 

 
Ga bij voetvormafwijkingen na of deze aangeboren zijn, en dus niet het gevolg zijn van diabetische 
neuropathie, of later verworven zijn. Let wel: een holle voet en klauwtenen geven wel degelijk een 
verhoogd risico op kapot gaan van de huid bij het dragen van te krappe schoenen en verlies van de 
PS. Dan maakt het niet uit of het aangeboren of verworven deformiteiten zijn. 
 
De poh noteert alle afwijkende bevindingen in het HIS. 

2.3 Test voor protectieve sensibiliteit (PS) 

De test wordt uitgevoerd met een 10-grams Semmes-Weinstein-monofilament (SWM).  
 

Het monofilament moet regelmatig gekalibreerd (dit kan op een keukenweegschaal, de druk moet 10 
gram zijn) en zo nodig vervangen worden. Tevens moet de nylondraad loodrecht staan t.o.v. de 
houder (90 graden). Materiaalmoeheid uit zich in het krom staan, het niet correct terugkomen in de 
oorspronkelijke stand. 

 
Het monofilament dient na gebruik bij de patiënt met alcohol te worden gereinigd. 

Uitgangshouding 
- De test moet uitgevoerd worden in een rustige en qua temperatuur aangename 

omgeving 
- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 
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Technische uitvoering 
- Voordat met het monofilament op de voet getest wordt, moet eerst een 

herkenningskader voor de patiënt gecreëerd worden. Dit gebeurt ter hoogte van de 
elleboog, en niet op de hand in verband met een mogelijke neuropathie in de 
handschoenregio 

- Vraag de patiënt de ogen te sluiten tijdens het uitvoeren van de test. Mocht de patiënt 
dit als erg onaangenaam ervaren, dan dient het zicht op de test te worden geblokkeerd 
door een scherm of de niet-uitvoerende hand van de onderzoeker 

- Vraag de patiënt ‘ja’ te zeggen bij iedere aanraking (‘prikje’) die hij voelt 
- Het monofilament moet loodrecht op de huid geplaatst worden en in C-vorm buigen. 

Nadat de C-vorm bereikt is, kan het monofilament van de huid afgenomen worden (de 
aanraking duurt ongeveer 1.5 sec) 

- Op de voet wordt niet getest op plaatsen waar eelt zit. Dit dient eerst verwijderd te 
worden als er zoveel eelt aanwezig is dat er niet naast het eelt getest kan worden. Ook 
op plaatsen waar littekenweefsel of necrotisch weefsel zit of in wondgebieden, wordt 
niet getest.  

- Indien de onderzoeker twijfelt of de patiënt het  echt voelt, wordt gevraagd op welke 
voet het prikje gevoeld wordt 

- Zorg bij de uitvoering dat het tempo van de aanrakingen wisselt 
- Indien het monofilament wegspringt, telt deze meting niet mee. De meting wordt dan 

opnieuw uitgevoerd 
- Er zijn drie testplaatsen die ieder driemaal worden getest (zie tekening): 

o Plantaire zijde van de grote teen 
o Onder het kopje van het 1e middenvoetsbeentje 
o Onder het kopje van het 5e middenvoetsbeentje 

- Professionals die zeker willen weten of de voet zijn beschermende sensibiliteit niet heeft 
verloren, kunnen met het monofilament meer plaatsen testen. Aangeraden wordt om 
naast bovengenoemde punten onder de middenvoet en de hiel te testen. Ook op de 
voetrug kan het gevoel getest worden, evenals tussen de 1e en 2e teen, waar een aparte 
huidzenuw het gevoel verzorgd. 
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Interpretatie 
 De test is negatief wanneer op de testplaats het monofilament twee of drie keer 

gevoeld wordt 
 De test is positief wanneer op de testplaats het monofilament nul of één keer 

gevoeld wordt 
 Zodra er op één plaats positief getest wordt, is er sprake van verlies van PS 
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2.4 Test ter indicatie van limited joint mobility (LJM) 

 
De aanwezigheid van LJM wordt getest door middel van de prayer’s sign (= bidstand van de handen). 
Contra-indicaties voor de test zijn: van de patiënt is bekend dat hij een reumatische aandoening of de 
ziekte van Dupuytren (peesschrompeling van de buigspieren van pink en/of ringvinger)  heeft, of dat 
er sprake is van een in het verleden doorgemaakt trauma aan een van betrokken gewrichten. 

 
Uitgangshouding 

- De test moet uitgevoerd worden in een rustige omgeving 
- De patiënt zit in een ontspannen houding 

 
Technische uitvoering 

- De patiënt wordt gevraagd om de bidstand aan te nemen, waarbij de polsen in een hoek 
van negentig graden gebogen dienen te worden 

- De bidstand van de handen moet ontspannen tot stand kunnen komen: de handen 
moeten niet met veel kracht tegen elkaar aan geduwd te worden 

 
Interpretatie 
Indien de hoek van negentig graden tussen de handen en onderarm niet gehaald wordt, of er is een 
opening tussen beide pinken, dan bestaat de verdenking op LJM. 
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2.5 Het meten van plantaire druk m.b.v. blauwdruk 

 
Meting van de plantaire verticale druk met behulp van een blauwdruk is een kwalitatieve maat voor 
(bio)mechanische stress. Het vaststellen van plaatsen met een verhoogde druk geeft mogelijkheden 
tot preventieve zorg en het voorkomen van diabetische wonden. 

 
Typische plaatsen waar verhoogde plantaire druk kan optreden, zijn die plaatsen waar de 
beschermende weke weefsels (bv vetkussens) verdwenen of verschoven zijn, of waar de voet 
abnormaal is gaan functioneren. Abnormaal functioneren van voetgewrichten kan veroorzaakt 
worden door de verminderde gewrichtsbeweeglijkheid of het ontstaan van deformiteiten 
(standafwijkingen) van het skelet (bv klauwtenen). Dit kunnen consequenties van diabetes  zijn en 
worden  dan beschouwd als een complicatie hiervan. Het eindstadium is een fors gedeformeerde 
voet (charcotvoet), waarbij de plantaire druk geconcentreerd is op een klein deel van de voetzool.  

 
Uitgangshouding 
De patiënt staat op twee passen afstand van het blauwdrukapparaat. 

 
Testinstrumenten 
Blauwdrukapparaat, inkt en papier 

 
Uitvoering 

- er wordt een dynamische afdruk gemaakt, d.w.z. het gaat om een voetafdruk tijdens het 
lopen 

- de  pedicure laat zien op welke wijze de afdruk gemaakt gaat worden en loopt om het 
voor te doen over de deksel van het openliggende blauwdrukapparaat 

- de patiënt zet een pas met het linkerbeen voor het blauwdrukapparaat 
- hij/zij plaatst vervolgens de rechtervoet op het blauwdrukapparaat 
- de patiënt loopt nog ten minste één pas door 
- alvorens de afdruk te maken, kan de patiënt enige malen oefenen 
- tijdens het oefenen wordt over het deksel van het blauwdrukapparaat gelopen. Hiermee 

wordt een zo natuurlijk mogelijk looppatroon nagebootst. Dit is essentieel voor het 
maken van een goede dynamische voetafdruk 

 
Interpretatie 
Elke donkere verkleuring, duidend op overdruk, wordt aangetekend op de tekening van het 
screeningsformulier. Bij een normaal afwikkelpatroon is een gelijkmatige blauwdrukverkleuring te 
zien. Bij het neerzetten van de hiel is een iets sterkere blauwe kleur te zien. Dit geldt ook voor de 
afzet: het gebied rond het kopje van het eerste middenvoetsbeentje en de binnenzijde van de grote 
teen worden  in de normale situatie  iets zwaarder belast. Over het algemeen zullen de 
overdrukplaatsen overeenkomen met de eeltvorming onder de voet. 
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2.6 Tests ter indicatie voor de aanwezigheid van vaatlijden 

 
De patiënt wordt onderzocht op de aanwezigheid van vaatlijden middels palpatie van de bloedvaten, 
eventueel uitgebreid met het beluisteren van de vaattonen met een handdoppler. Bij aanwijzingen 
van PAV kan een EAI als aanvullend onderzoek gedaan worden. 

 

2.6.1 Palpatie van de bloedvaten 

Uitgangshouding 
- De test moet uitgevoerd worden in een rustige omgeving 
- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 

 
Technische uitvoering 

- Palpatie van de a. dorsalis pedis 
o De onderzoeker staat naast de benen van de patiënt, aan de kant van de te 

testen voet 
o De a. dorsalis pedis wordt met de binnenzijde van de wijsvinger van de 

gelijknamige hand gepalpeerd (dus: de rechter a. dorsalis pedis wordt 
gepalpeerd met de wijsvinger van de rechterhand) 

o Ter oriëntatie laat de onderzoeker de patiënt de grote teen aanspannen door 
tegendruk te geven met de duim van de hand van de onderzoeker waarmee de 
palpatie niet wordt uitgevoerd (dus: voor de rechter grote teen wordt de 
linkerhand gebruikt). Hierdoor wordt de pees van de grote-teen-strekker 
zichtbaar. De a. dorsalis pedis bevindt zich in het algemeen aan de buitenzijde 
van de pees van de grote-teenstrekker. 

o De onderzoeker legt de wijsvinger ongeveer op het midden van de voetrug naast 
(lateraal van) de aangespannen pees. Nu mag de patiënt de grote teen weer 
ontspannen 

o Mochten de pulsaties niet gevonden worden, dan kan er tussen de eerste en 
tweede teen gepalpeerd worden. dit is plaats waar de a. dorsalis pedis vaak goed 
palpabel is 

o Ter controle kan met de andere hand de hartslag aan de pols van de patiënt 
worden gevoeld 

- Palpatie van de a. tibialis posterior 
o De onderzoeker staat naast de benen van de patiënt, aan de kant van de te 

testen voet 
o De a. tibialis posterior wordt met de toppen van de wijsvinger en  middelvinger 

van de gelijknamige hand gepalpeerd (dus: de rechter a. tibialis posterior wordt 
gepalpeerd met de wijs- en middelvinger van de rechterhand) 

o De onderzoeker glijdt met beide vingers loodrecht over de binnenenkel 
(malleolus medialis) en beweegt beide vingers over de enkelknobbel naar achter 
en onderen. De pulsaties zijn palpabel onder/achter de binnenenkel 

o Ter controle kan met de andere hand de hartslag aan de pols van de patiënt 
worden gevoeld 
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Interpretatie 
 Zodra één van beide bloedvaten op één voet, ofwel de a. dorsalis pedis, ofwel de a. 

tibialis posterior, goed palpabel is, is er geen sprake van PAV aan die zijde. De test is dan 
negatief voor PAV 

 Beide voeten moeten getest worden en een negatieve uitslag (= goed voelbare pulsaties 
van één van beide voetslagaders) geven om te kunnen concluderen dat er geen tekenen 
van PAV zijn 

 Zijn geen van beide vaten goed palpabel op één of op beide voeten, dan is er sprake van 
verdenking op PAV en dient nader onderzoek plaats te vinden 
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2.6.2 Beluisteren van de vaattonen met een handdoppler 

Uitgangshouding 
- De test moet uitgevoerd worden in een rustige omgeving 
- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 

 
Technische uitvoering 

- Voor dit onderzoek zijn nodig: 
o Een handdoppler met een probe van 5 of 8 MHz 
o Een tube geleidingsgel 
o Tissues  

- De onderzoeker zet alles klaar op de onderzoekstafel naast de patiënt 
- Het onderzoek van de a. dorsalis pedis en a. tibialis posterior is identiek 
- De geleidingsgel wordt dik op de huid aangebracht, daar waar normaal gesproken het vat 

palpabel zou moeten zijn 
- Plaats de probe in de gel, onder een hoek van ongeveer zestig graden tegen de 

stroomrichting van het vat in 
- Pas nu wordt de doppler ingeschakeld (dit ter bescherming van de kwetsbare en dure 

probe) 
- Door met de probe lichte, cirkelvormige bewegingen te maken, worden de pulsaties 

opgezocht 
- Zodra pulsaties hoorbaar zijn, dienen deze te worden beoordeeld op: 

o Trifasische tonen 
o Bifasische tonen 
o Monofasische tonen 

 
Interpretatie 

- Zijn er tri- of bifasische harttonen te beluisteren, dan is er sprake van normale 
doorbloeding en geen tekenen van PAV: er is een negatieve test op PAV. Ook nu gaat het 
weer om één van de 2 bloedvaten op één voet 

- Is er slechts een monofasisch geluid te horen, dan is dit een teken van PAV: er is een 
positieve test op PAV. Volgens de huidige richtlijnen zal er een enkel-armindex of een 
nader vaatonderzoek in een laboratorium moeten volgen 

- Zijn er geen harttonen hoorbaar te maken met de handdoppler, dan is er een zeer grote 
verdenking op PAV en dient de patiënt per direct verwezen te worden naar de huisarts of 
vaatchirurg. 

 
Om het verschil in tonen te kunnen interpreteren, zie: 

http://www.diabetes2.nl/nl/videos/vimeo_dopplergeluiden.html 

Bij verdenking op PAV zijn o.a. de kleur van de huid, aanwezigheid van huidatrofie, afwezigheid van 
beharing tot op de helft van het onderbeen en eventueel een ijskoude temperatuur bijkomende 
aanwijzingen voor PAV. 

 
Te noteren bevindingen 

 Tekenen van PAV links, rechts of beiderzijds: nader onderzoek is gewenst 

 Het is onduidelijk of er tekenen zijn van PAV: ten gevolge van oedeem en/of obesitas zijn 
arterien niet palpabel. Noteer indien van toepassing mogelijk temperatuursverschil, 
observaties van de huid. Nader onderzoek is gewenst omdat het onduidelijk is of er 
tekenen zijn van PAV 

http://www.diabetes2.nl/nl/videos/vimeo_dopplergeluiden.html
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2.6.3 Enkel-Arm Index 

Uitgangshouding 
- De test moet uitgevoerd worden in een rustige omgeving 
- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 

 
Technische uitvoering 

- Voor dit onderzoek zijn nodig: 
o Een handdoppler met een probe van 5 of 8 MHz 
o Een tube geleidingsgel 
o Tissues  
o Een bloeddrukmeter met een manchet 

- De onderzoeker zet alles klaar op de onderzoekstafel naast de patiënt 
- Bepalen armdruk: 

o Lichte flexie in de te meten arm 
o Manchet 2 – 3 cm proximaal van de plooi in de elleboog plaatsen 
o Geleidingsgel aanbrengen 
o Top van probe in gel, volledig in contact met huid 
o Aanzetten Doppler als probe op huid geplaatst is 
o Lokalisatie: hoek van probe aanpassen tussen de 30 en 60 graden of zijdelings 

verplaatsen 
o Houd de probe gefixeerd wanneer de pulsaties gevonden zijn 
o Pomp manchet op tot ± 20 mm Hg boven het niveau waar de tonen verdwijnen 
o Laat de manchet langzaam leeglopen (2 mm Hg per sec) 
o Stel de hoogte vast bij het horen van het eerste duidelijke arteriële signaal 
o Laat de manchet snel leeglopen 
o Herhaal de meting voor de andere arm 
o De systolische armdruk die wordt gebruikt voor het bepalen van de EAI is de 

hoogste armdruk 
- Bepalen enkeldruk: 

o Breng manchet aan 2 – 3 cm proximaal van de enkel 
o Geleidingsgel aanbrengen op gebied waar a. tibialis posterior palpabel is 
o Herhaal bovenstaande stappen zoals bij armdruk 
o Geleidingsgel aanbrengen op gebied waar de a. dorsalis pedis palpabel is 
o Herhaal weer de stappen zoals bij armdruk 
o Herhaal alle stappen aan de andere voet 
o De systolische enkeldruk die gebruikt wordt voor de EAI is de hoogste druk die 

gemeten wordt aan één enkel, dus of de a. tibialis posterior of de a. dorsalis 
pedis 

 
Berekening 

 EAI links = hoogste linker enkeldruk (a. tibialis posterior of dorsalis pedis) / hoogste 
armdruk (links of rechts) 

 EAI rechts = hoogste rechter enkeldruk (a. tibialis posterior of dorsalis pedis) / hoogste 
armdruk (links of rechts) 

 
Interpretatie 

- ≤ 0.90: sterke aanwijzingen voor PAV 
- > 0.90: PAV minder waarschijnlijk 
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2.7 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 

2.7.1 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 
 

2.7.2 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 2.7.1 
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2.8 Stemvorktest 

De stemvorktest heeft geen plaats in het bepalen van het risico op een ulcus (de Simm’s classificatie). 
De stemvorktest zegt iets over de aanwezigheid van neuropathie in het algemeen en het risico op 
vallen (vanwege onbalans door het verdwijnen van het diepe gevoel = propriocepsis). Een afwijkende 
stemvorktest geeft een verhoogd risico op heup- en polsfracturen, maar voorspelt niet het krijgen 
van een ulcus. 
 
De stemvorktest is wél van belang om uit te voeren in de 1e lijn: patiënten die hun propriocepsis 
verliezen worden onzeker, gaan minder stabiel lopen en dienen de juiste voorlichting te krijgen. Dit is 
de reden dat de uitvoering van de stemvorktest hieronder wel beschreven wordt. 

 
Uitgangshouding 

- De test moet uitgevoerd worden in een rustige omgeving 
- De patiënt zit in langzit, in een ontspannen houding 

 
Technische uitvoering 

- Voor dit onderzoek is een stemvork van 128 hertz nodig, eventueel de stemvorkspanner 
- Geef uitleg over de test: vertel de patiënt dat het geen pijn doet. Laat de stemvork zien, 

sla deze aan en voer de test uit op uw eigen pols 
- Doe vervolgens de test voor op de elleboog van de patiënt, op de botknobbel die daar 

zit. Doe dit zowel met een trillende als met een niet-trillende stemvork, zodat de patiënt 
het verschil voelt tussen trillen en niet trillen. Let op: doe de test niet voor op de pols 
(indien er neuropathie bestaat, zal zowel het sok- als het handschoengebied aangedaan 
zijn) 

- Vraag de patiënt om de ogen te sluiten en aan te geven met ‘ja’ zodra hij de stemvork 
voelt en ook weer aan te geven wanneer de trilling verdwenen is.  

- Breng de stemvork in trilling zonder geluid. Dit om de patiënt niet op voorhand te laten 
weten dat de test begint. De stemvork kan op twee wijzen in trilling worden gebracht: 

o Door de twee armen naar elkaar toe te knijpen en dan snel los te laten; dit kan 
een scherp, soms wat pijnlijk gevoel geven aan de vingers van de onderzoeker 

o Maak gebruik van de stemvorkspanner die speciaal voor dit doel ontwikkeld is 
- Plaats de stemvork op het interfalangeale gewricht van de grote teen gewricht tussen de 

twee teenkootjes). Belangrijk: u houdt de stemvork met twee vingers vast aan de steel 
zonder de armen van de stemvork aan te raken. Raakt u dit wel aan, dan zal de trilling 
direct gedempt worden. Dit doet afbraak aan het testresultaat. 

- Vraag of de patiënt de trilling voelt en of hij/zij wil aangeven wanneer hij/zij de trilling 
niet meer voelt 

 
Interpretatie 

- Wanneer de trillingen tenminste tien tellen wordt waargenomen, is er geen afwijking van 
het diepe gevoel. Daarbij is van groot belang dat u zeker weet dat de stemvork ook tien 
seconden goed voelbaar trilt. Goede controle daarop bent u zelf: u houdt de steel van de 
stemvork vast en voelt zelf de trilling in de vingers. Bij twijfel kunt u de test een- of 
tweemaal herhalen. 

- Voor het verkrijgen van meer informatie over het diepe gevoel is aan te raden de 
stemvorktest ook uit te voeren op de zijkant van het 1e en 5e middenvoetsbeentje. 
Wordt daar binnen tien seconden aangegeven dat de trilling niet meer aanwezig is, 
terwijl de onderzoeker de trilling nog wel voelt, kan de test voortgezet worden op 
respectievelijk de binnenenkel en de buitenenkel. Indien daar wel de tien seconden-
trilling gevoeld wordt, is de conclusie dat er een stoornis is in het diepe gevoel, ook wel 
gevoelsgeleidingsstoornis genoemd. 
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2.9 Schoenbeoordeling 

 
Uitgangshouding 
De patiënt zit op een stoel en trekt beide schoenen uit. De onderzoeker neemt een van beide 
schoenen in de hand. 

 
Technische uitvoering 

 Voetlengtemeting: 
o Meet de voetlengte met een voetlengte meter in stand of 
o laat de patiënt op een A4 staan en teken de omtrek van de voet 

 Beoordeel de schoen op de volgende elementen: 
o Lengte:  

 meet de binnenlengte van de schoen met een binnenmaatstok of – 
meter of 

 gebruik de omtrekmeting op papier van de voet, en zet de losse 
binnenzool of eventueel de schoen hierop.  

Beoordeel nu of de schoen lang genoeg is 
o Breedte:  

 Laat de patiënt op een A4 staan, teken de omtrek van de voet en zet de 
schoen hierop of 

 Laat de patiënt op de losse binnenzool staan en beoordeel de breedte 
o Hoogte teenbox: dit is een inschatting van de onderzoeker 
o Contrefort: ga na of de achterzijde van de schoen, het contrefort, voldoende 

stevig is (niet of alleen onder druk enigszins indrukbaar) 
o Hakhoogte: schat in of de hakhoogte niet hoger is dan 2-3 cm. Bekijk tevens of 

de hak voldoende stevigheid biedt door een breed draagvlak 
o Overgang hiel naar voorvoet in de schoen: pak de schoen vast bij achter- en 

voorzijde en maak een torsiebeweging. Dit moet nauwelijks uitvoerbaar zijn: de 
overgang moet stijf zijn 

o Stevigheid van de voorzijde van de schoen: plaats de schoen met de neus 
loodrecht op de tafel. Duw de schoen loodrecht richting tafel. De doorbuiging 
van de schoen moet stevig zijn, de schoen mag niet volledig inzakken. 

o Oneffenheden in de schoen: voel met de hand in de schoen naar losse delen in 
de schoen, een uitstekend spijkertje e.d. Ga tegelijk na of naden en stiksels 
voelbaar zijn aan de binnenzijde van de schoen 

 Beoordeel de sokken of panty’s die worden gedragen op naden of stiksels 
 
Interpretatie 
Beoordeel in hoeverre de schoen en eventueel de sokken of panty’s de oorzaak kunnen zijn van een 
teveel aan mechanische stress op de huis. 
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Bijlage 3: Verwijsformulier naar pedicure en/of podotherapeut  

 

Naam praktijk huisarts:  …………………………………………….. 

 

Gegevens verzekerde (sticker) 

 

Datum:  …………………………………………….. 

 

Informatie:   (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

□ Diabetes type 1  □ Diabetes type 2 

 

 

SIMMS classificatie: 

□ Simm’s 0  □ Simm’s 1  □ Simm’s 2  □ Simm’s 3 □ Onbekend 

 

Indicatie voor bovengenoemde classificatie 

□ Drukplekken    □ Fontaine I – IIa - hoger  □ verminderde PS 

□ Ulcus/amputatie (in verleden)  □ Voetdeformiteiten 

□ Overig:   

 

Zorgprofiel: 

□ Zorgprofiel -  □ Zorgprofiel 1  □ Zorgprofiel 2  □ Zorgprofiel 3  

□ Zorgprofiel 4   □ Zorgprofiel Onduidelijk 

 

Bijzonderheden: 

□ LJM     □ Reumatoïde Artritis □ Nefropathie 

□ Gebruik immunosuppressiva   □ Gebruik prednison □ Chemotherapie 

 

 

Vraagstelling aan (medisch) pedicure 

□ Voetzorg  □ Jaarlijkse controle bij Zorgprofiel 1  

 

 

Vraagstelling aan podotherapeut 

□ Opstellen behandelplan □ Behandeling 

 
Voor Akkoord/verificatie: 
  
Naam POH/DVK/HA: 
Datum: 
Handtekening: 
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Bijlage 4 

Reinier de Graaf Groep, locatie Delft, Delft 
 
Naam 
ZEL Voetenscreening (SIMM's 2) 

Aanvraagtype 
eerstelijns diagnostiek 

Toegangstijd 
 
Traject 

1. Bezoek 1:  
- Teendrukmeting  
- Enkel/arm index  
- Screening podoconsulent 

2. Bezoek 2:  
- Screening podoconsulent 

3. Bezoek 3:  
- Screening podoconsulent 

4. Bezoek 4:  
- Screening podoconsulent 

5. Deze vier bezoeken worden direct ingepland door de afdeling Podoscreening. Het traject herhaalt zich ieder jaar 

Aanvraagcriteria  
De patiënt voldoet aan de volgende criteria: 

 Diabetes Mellitus type 2 

 Voet SIMM's Classificatie 2 (d.w.z. neuropathie in combinatie met perifeer arterieel vaatlijden en/of tekenen van 
lokaal verhoogde druk) ZIe aanwijzingen huisarts. 

Voorbereiding huisarts  
Vermeld op het aanvraagformulier: 

 Duur diabetes 

 Wijze van behandeling, leefstijl, oraal, insuline of combi van insuline/oraal medicatie 

 Sprake van alcoholmisbruik, psychiatrische problematiek of sociale problematiek 

 Zijn er diabetische complicaties zoals retinopathie of albuminerie 

 Is patiënt cognitief gestoord 

 Rookt de patiënt 

Aanwijzingen huisarts 

 SIMM's Classificatie: 

 0: Geen neuropathie of PAV 

 1: Neuropathie of PAV, zonder tekenen van lokaal verhoogde druk 

 2: Neuropathie in combinatie met PAV en/of tekenen van lokaal verhoogde druk 

 3: Ulcus of amputatie in voorgeschiedenis. 

  

 Vermeld op het aanvraagformulier: 

 Sprake van comorbiditeit zoals vaatlijden, operaties, intoleranties, allergieën, psychiatrisch lijden 

 Vermeld de uitslagen van tenminste hba1c, LDL-c, bloeddruk, albuminurie, albumine kreat 

 Vermeld de vraagstelling voor de ZEL Voetenscreening 

Naslagwerk huisarts 
Niet beschikbaar 

Aanwijzingen patiënt 

 Voorafgaand aan uw afspraak vragen wij u zich te laten inschrijven bij de patiëntenregistratie. Neemt u hiervoor 
uw verzekeringspas en legitimatiebewijs mee. Indien u al staat ingeschreven en uw gegevens zijn niet veranderd, dan 
kunt u zich direct melden bij de polikliniek. Neemt u dan uw etiketten mee. 

 Meer informatie staat in de folder "Uw komst naar Reinier de Graaf". Deze vindt u op www.rdgg.nl 
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Bijlage 5 

Vlietland Ziekenhuis, hoofdlocatie Schiedam, Schiedam 
Revalidatie 
 
Naam 
diabetische voet: ernstige drukplekken en standsafwijkingen 

Verwijstype 
verwijsafspraak 

Toegangstijd 
 
Traject 
Consult revalidatiearts 

Verwijscriteria  
De patiënt voldoet aan het volgende criterium: 

 Ernstige drukplekken, eeltvorming of standsafwijkingen voeten/tenen 

 (semi) orthopedische schoen geïndiceerd 

Voorbereiding huisarts  
Voorbereiding gezien: 

 Vermeld in verwijsbrief actueel risicoprofiel 

 Controleer telefoonnummer van de patiënt 

 Verwijsbrief aanmaken en elektronisch verzenden 

Aanwijzingen huisarts 

 Bij geringe drukplekken, eeltvorming of standsafwijkingen voeten/tenen: verwijzing podotherapeut of pedicure 
met diabetesaantekening 

 Ongecompliceerde ulcera: verwijzing revalidatiearts binnen 7 dagen 

 Niet-geïnfecteerd, diep ulcus: verwijzing vaatchirurg binnen 7 dagen 

 Verdenking geïnfecteerde diabetische voet: spoedverwijzing vaatchirurg 
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Bijlage 6 

Reinier de Graaf Groep, locatie Delft, Delft 
Heelkunde 
 
Naam 
diabetische voet (SIMM's 3) 

Verwijstype 
combinatieafspraak 

Toegangstijd 
 
Traject 

1. 1. Enkel-arm index + teendruk. 
2. 2. Voetenscreening. 
3. 3. Voetenpoli: 
4. Diabetische voetpatiënten (SIMM's 3) worden behandeld op de multidisciplinaire diabetische voetenpolikliniek 

chirurgie 
5. Tijdens het spreekuur zijn een vaatchirurg, internist, podotherapeut, revalidatiearts, gipsverbandmeester en 

wondverpleegkundige aanwezig (en vaak ook de dermatoloog) 
6. Zij maken gezamenlijk beleid 
7. Voor ongecompliceerde podotherapeutische zorg wordt de patiënt zonodig terugverwezen naar eigen 

podotherapeut. 

Verwijscriteria  
Patiënt voldoet aan de volgende criteria: 

 SIMM's (zie Aanwijzingen huisarts) 

 Binnen 20 werkdagen verwijzen naar diabetisch voetencentrum t.a.v. podotherapeutische screening 

Voorbereiding huisarts  
Voorbereiding gezien: 

 Onderscheid maken tussen ulcus of niet. Indien ulcus aanwezig is, verwijzing binnen 3 dagen gewenst 

 Vermeld in verwijsbrief: actuele medicatie, relevante medische voorgeschiedenis, actueel risicoprofiel, type 1 of 
type 2 aangeven, datum bestaan en diabetes gerelateerde complcaties (visus, nier) 

 Verwijsbrief aanmaken en electronisch verzenden 

Aanwijzingen huisarts 

 SIMM's Classificatie: 

 0: Geen neuropathie 

 1: Neuropathie of PAV 

 2: Neuropathie in combinatie met PAV en/of tekenen van lokaal verhoogde druk 

 3: Ulcus of amputatie in voorgeschiedenis 

 ...................................................... 

 Alle ulcera van de voet en/of tenen binnen 3 dagen verwijzen naar diabetische voetencentrum, multidisciplinair 
spreekuur of naar vaatchirurg. 

 Geïnfecteerde diabetische voet (roodheid en zwelling en deformatie eventueel zonder pijn) is een indicatie voor 
spoedverwijzing naar de SEH. 

 Instrueer patiënt over diabetische voet zonder of met ulcus. 

Naslagwerk huisarts 
Niet beschikbaar 

Aanwijzingen patiënt 

 Voorafgaand aan uw afspraak vragen wij u zich in te laten schrijven bij de patiëntenregistratie. Neemt u hiervoor 
uw verzekeringspas en legitimatiebewijs mee. 

 Indien u al staat ingeschreven en uw gegevens zijn niet veranderd, dan kunt u zich direct bij de polikliniek melden. 
Neemt u dan uw etiketten mee. 

 Meer informatie staat in de folder “Uw komst naar Reinier de Graaf”. Deze vindt u op www.rdgg.nl 
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Bijlage 7 

Vlietland Ziekenhuis, hoofdlocatie Schiedam, Schiedam 
Heelkunde 
 
Naam 
diabetische voet: diep ulcus 

Verwijstype 
verwijsafspraak 

Toegangstijd 
 
Traject 
Consult vaatchirurg 

Verwijscriteria  
De patiënt voldoet aan het volgende criterium: 

 Niet-geïnfecteerd, diep ulcus 

Voorbereiding huisarts  
Voorbereiding gezien: 

 Vermeld in verwijsbrief actueel risicoprofiel 

 Controleer telefoonnummer van de patiënt 

 Verwijsbrief aanmaken en elektronisch verzenden 

Aanwijzingen huisarts 

 Kenmerken geïnfecteerde diabetische voet: roodheid, oedeem, warme huid voet, pijn (kan afwezig zijn bij 
ernstige neuropathie), claudicatio intermittens in voorgeschiedenis, ontregeling bloedsuikers, koorts 

 Revalidatiearts heeft de regie bij behandeling patiënt met diabetische voet 

 Ernstige drukplekken, eeltvorming of standsafwijkingen voeten/tenen: verwijzing revalidatiearts 

 Ongecompliceerde ulcera: verwijzing revalidatiearts binnen 7 dagen 

 Verdenking geïnfecteerde diabetische voet: spoedverwijzing vaatchirurg 

 

Vlietland Ziekenhuis, hoofdlocatie Schiedam, Schiedam 
Heelkunde 
 
Naam 
diabetische voet: geïnfecteerde ulcus 

Verwijstype 
spoed 

Toegangstijd 
 
Traject 
Consult vaatchirurg 

Verwijscriteria  
De patiënt voldoet aan het volgende criterium: 

 Verdenking geïnfecteerde diabetische voet 

Voorbereiding huisarts  
Voorbereiding gezien: 

 Geringe drukplekken, eeltvorming of standsafwijkingen voeten/tenen: verwijzing podotherapeut of pedicure met 
diabetesaantekening 

 Neem contact op met de dienstdoende chirurg, tel.nr. 010-8935395 

 Vermeld in verwijsbrief actueel risicoprofiel 

 Verwijsbrief aanmaken en elektronisch verzenden 

Aanwijzingen huisarts 
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 Kenmerken geïnfecteerde diabetische voet: roodheid, oedeem, warme huid voet, pijn (kan afwezig zijn bij 
ernstige neuropathie), claudicatio intermittens in voorgeschiedenis, ontregeling bloedsuikers, koorts 

 Revalidatiearts heeft de regie bij behandeling patiënt met diabetische voet 

 Ernstige drukplekken, eeltvorming of standsafwijkingen voeten/tenen: verwijzing revalidatiearts 

 Ongecompliceerde ulcera: verwijzing revalidatiearts binnen 7 dagen 

 Niet-geïnfecteerd, diep ulcus: verwijzing vaatchirurg 

 

Vlietland Ziekenhuis, hoofdlocatie Schiedam, Schiedam 
revalidatie 
 
Naam 
diabetische voet: ongecompliceerde ulcus 

Verwijstype 
verwijsafspraak 

Toegangstijd 
 
Traject 
Consult revalidatiearts 

Verwijscriteria  
De patiënt voldoet aan het volgende criterium: 

 Ongecompliceerde ulcera, niet reagerend op de behandeling van de huisarts (na 14 dagen) 

Voorbereiding huisarts  
Voorbereiding gezien: 

 Vermeld in verwijsbrief actueel risicoprofiel 

 Controleer telefoonnummer van de patiënt 

 Verwijsbrief aanmaken en elektronisch verzenden 

Aanwijzingen huisarts 

 Ernstige drukplekken, eeltvorming of standsafwijkingen voeten/tenen: zie betreffende verwijsafspraak 
revalidatiearts 

 Niet-geïnfecteerd, diep ulcus: verwijzing vaatchirurg binnen 7 dagen 

 Verdenking geïnfecteerde diabetische voet: spoedverwijzing vaatchirurg 
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Bijlage 8 Educatie 

Door preventie is veel gezondheidswinst te boeken. Goede, juiste en vooral tijdige voorlichting is een 
belangrijk onderdeel van preventie. 
 

8.1 Voorlichting aan patiënten met een Simm’s classificatie 0/algemene voorlichting 

De voorlichting aan mensen met diabetes zonder verhoogd risico op een ulcus bestaat uit: 

 Het informeren over de mogelijke complicaties (neuropathie, PAV en de gevolgen van 
mechanische stress op de huid) 

 Controle van de visus (zie bijlage 10) en advisering over (dagelijkse) huidinspectie (zie 
bijlage 11) 

 Voetverzorgingsadvies (zie bijlage 12) 

 Schoenadvies (zie bijlage 13) 
 

8.2 Voorlichting aan patiënten met een Simm’s classificatie 1 

 Algemene voorlichting 

 Voorlichting over wat het verlies van PS of PAV betekent. Het voorkomen van 
mechanische stress op de huid en het soepel houden van de huid zijn essentieel. 

 Voorlichting aan mensen met diabetes en verlies van PS: 
o Goede dagelijkse huidinspectie 
o Juiste voetzorg 
o Nooit op blote voeten lopen, omdat men dan het risico loopt om op iets scherps 

te stappen zonder dat men het merkt 
o Altijd de binnenkant van de schoen met de hand controleren op 

onregelmatigheden  
o Zorg voor goed passende schoenen. Knellen van de schoenen wordt niet gevoeld, 

dus moet men zeker weten dat men schoenen koopt met de juiste lengte, 
breedte en pasvorm 

o Wollen of katoenen sokken dragen zonder naden over de tenen 
o Panty’s binnenste buiten dragen, zodat de naden niet in de voet drukken 

 Voorlichting aan mensen met diabetes met tekenen van PAV zonder verlies van PS: 
o Voorlichting gericht op de complicaties die PAV met zich mee kan brengen. Ook 

nu is het vermijden van mechanische stress van belang. PAV kan gepaard gaan 
met een dunne, kwetsbare huid, die gemakkelijk kapot gaat. De plaats van het 
ontstaan van ulcera aan de voeten van mensen met diabetes en PAV is in veel 
gevallen daar waar de schoen de voet omsluit. Daartoe moet het belang van 
passende, niet-knellende schoenen nog eens extra worden onderstreept. Voor 
mensen met diabetes en een dunne, kwetsbare huid is een extra eis aan de 
schoenen dat er een zachte polstering binnen in de schoen aanwezig is (zoals bij 
sportschoenen), of dat het materiaal van de schoen enigszins rekbaar is, zonder 
slap te zijn. Ook de zorg voor de kwetsbare, dunne huid is nog belangrijker bij 
deze complicatie van diabetes 
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8.3 Voorlichting aan mensen met een Simm’s classificatie 2 of 3 

Naarmate de complicaties van de diabetische voet ernstiger worden, is er meer risico op het 
ontstaan van een ulcus. Alles in de voorlichting is erop gericht het kapot gaan van de huid te 
voorkomen. Naast frequentere controle zal ook de frequentie van voorlichting moeten toenemen. 
Daarom is naast de algemene voorlichting extra voorlichting nodig op de volgende onderwerpen: 

o Het herkennen van drukplekken op en onder de voet en tussen de tenen 
o Het signaleren van plotseling optreden van kleurverschillen, waar dan ook op de 

voeten 
o Het opmerken van temperatuurveranderingen op of in de voet. In dit geval wordt 

de patiënt soms aangeraden een infrarood huidtemperatuurmeter of een 
Thermoscale (=weegschaal die ook de temperatuur van de voeten kan meten) 
aan te schaffen, zodat men dagelijks de temperatuurverschillen tussen beide 
voeten in de gaten kan houden. Ook nu geldt dat men bij een 
temperatuurverschil van twee graden Celsius contact moet opnemen met de 
huisarts 
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Bijlage 9 Controle van de visus 

Een advies dat altijd gegeven moet worden, is de zelfinspectie van de voeten. Een belangrijk punt om 
deze inspectie goed te kunnen uitvoeren is het gezichtsvermogen van de patiënt aangezien mensen 
met diabetes type 2 retinopathie kunnen ontwikkelen wat een goede zelfinspectie in de weg kan 
staan. De zorgverlener die de Simm’s classificatie bepaalt of controleert, moet in staat zijn om te 
controleren of de patiënt in staat is zijn eigen voeten te zien.  
 
Benodigdheden 
Een voeten-en-visuskaartje: een kaartje in de vorm van een creditcard (85 x 54 mm) met daarop vijf 
regels met letters in verschillende grootte.  

 
 

 
 
Uitgangshouding 
De patiënt zit in langzit op de onderzoeksbank of op een stoel met de voeten op de grond. 

 
Technische uitvoering 

 Leg het voeten-en-visuskaartje op de bovenzijde van de tenen 

 Wijs met een dunne pen de rij letters aan, te beginnen met de bovenste rij 

 Van groot naar klein worden de letters aangewezen en de patiënt wordt gevraagd de 
letters hardop voor te lezen. Noteer welke van de vijf rijen met letters foutloos gelezen 
worden 

 Leg daarna het voeten-en-visuskaartje tegen de bal van de voet. Kan de patiënt niet 
onder op de voet kijken (bv vanwege stijfheid, ouderdom), gebruik dan een handspiegel 
of een telescoopspiegel met uitschuifbare stang om de patiënt dit te laten lezen. De 
patiënt houdt zelf de spiegel vast 

 Van groot naar klein worden weer de letters aangewezen en moeten de letters hardop 
worden voorgelezen. Noteer welke van de vijf rijen met letters foutloos gelezen worden. 
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Interpretatie 
De uitkomsten van de test met het voeten-en-visuskaartje moeten als volgt worden geïnterpreteerd: 

-  Alle 5 de regels kunnen lezen op beide zijden van de voet (boven- en onderzijde): deze 
patiënt kan zelf zijn voeten dagelijks inspecteren 

- Slechts 2-4 regels kunnen lezen op één van beide zijden of op beide zijden van de voet: 
verhoogd risico op het missen van wondjes bij zelfinspectie. Dit is een verhoogd risico op het 
ontstaan van een diabetes ulcus zonder dat men dit waarneemt: iemand anders moet 
assisteren bij het inspecteren van de voeten 

- Kan men slechts 1 regel of helemaal geen regels lezen, dan is er een zeer sterk verhoogd 
risico op het ontstaan van ulcera: er dient absoluut hulp bij inspectie te worden geregeld, bij 
voorkeur ten minste drie keer per week.  
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Bijlage 10 Voetverzorgingsadvies 

Elke patiënt met diabetes moet ervoor zorgen dat de huid niet kapot gaat. Een soepele huid gaat 
minder snel kapot dan een stugge of droge huid. De zorg voor de huid is dan ook zeer belangrijk. 
Een huidverzorgingsproduct kan bijdragen aan een betere conditie van de huid en aan het 
voorkomen van huidproblemen. Het huidverzorgingsproduct mag de huid niet afsluiten. De vetten in 
het huidverzorgingsproduct moeten bij voorkeur verwant zijn aan het eigen huidvet. Op deze manier 
kunnen de vetten uit het huidverzorgingsproduct zich goed mengen met het eigen huidvet en zorgen 
voor een bescherming tegen uitdroging van de huid (hydratatie van de huid).  
Welk product men daarvoor gebruikt is om het even: wat men gewend is om te gebruiken is prima, 
als men maar rekening houdt met het feit dat men het vochtgehalte van de droge huid bevordert 
door het verdampen van vocht tegen te gaan. De huid doet dit zelf door vet te produceren. Gebeurt 
dit onvoldoende, dan kan men de huid kunstmatig vet houden met een zalf. Een uitgedroogde huid 
vraagt dus om een vette zalf, maar al te zwaar invetten van de huid heeft praktische nadelen. Het 
voelt plakkerig en onaangenaam, op blote voeten kan men uitglijden, of de voet glijdt in de schoen, 
waardoor de tenen te ver naar de punt van de schoenen worden gedrukt. Essentieel is dat de patiënt 
het huidverzorgingsproduct als prettig ervaart. Als aan mensen zalven worden geadviseerd die te vet 
aanvoelen, worden ze niet gebruikt en dat kan de bedoeling niet zijn. 
 
Uitgangspunten voor de huidverzorging zijn: 

- Een droge huid vraagt om een zalf met een relatief hoog vetgehalte 
- Bij een verweekte of gemacreerde (= met veel kloofjes en barsten) huid dient een crème te 

worden gebruikt met een laag vetgehalte 
- Voor het onderhoud van de normale, gezonde huid kan voor een lotion gekozen worden 
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Bijlage 11 Voetverzorgingsadvies voor de patiënt 
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Bijlage 12 Standaard schoenadvies voor de patiënt 
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Bijlage 13 Aanschaf en richtprijs diagnostische instrumenten  

 
 
      prijsindicatie1 (exclusief BTW) 

- Thermoscale    € 69.50  
- Infrarood thermometer:   € 44.95 
- Stemvork    € 17.50 
- Stemvorkspanner   € 19.50 
- Single set monofilament 10 gram € 17.50 
- Voetspiegel    € 19.95 
- Visual Check for Feet kaartje  € 12.95 (50% gaat naar het goede doel) 
- Voetlengtemeter   € 11.95 
- Binnenmaatstok    € 34.50 tot € 49,00 (klein, middel of groot) 
- Doppler    € 493.40 

                                                           
1 Richtprijs per peildatum december 2013 
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