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Zorgprofiel - 

 Simms 0: geen verlies van PS of PAV 

 

Zorgprofiel 1 

 Simms 1:  

o Verlies PS of PAV (Fontaine I en Fontaine IIa) met zelfzorgcapaciteiten 

o Verlies PS of PAV (Fontaine I en Fontaine IIa) zonder zelfzorgcapaciteiten (dit zijn cognitieve, visuele, sociale, adipositionele en 

bewegingsbeperkingen die zelfzorg verhinderen).  

o Er kan geprobeerd worden om vergoeding via de aanvullende verzekering te krijgen of wellicht voor de mensen zonder zelfzorgcapaciteiten 

vergoeding via de WMO 

 

Zorgprofiel 2 

 Simms 1: 

o Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie 

 Dit is het geval o.a. bij: 

 PAV (vanaf Fontaine IIa) 

 Nefropathie 

 Gebruik van immunosuppressiva/prednison 

 chemotherapie 

o Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken 

 Dit is het geval bij: 

 Voetdeformiteiten en/of limited joint mobility, bv door reumatoïde artritis 

 Simms 2: 

o Verlies PS en PAV 

 

Zorgprofiel 3 

 Simms 2: 

o Verlies PS of PAV met drukplekken 

o Verlies PS en PAV met drukplekken 
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Zorgprofiel 4 

 Simms 3: 

o Inactieve Charcot met adequate schoenvoorziening 

o Genezen ulcus of amputatie in het verleden 

o Actief (niet-)plantair ulcus met genezing binnen twee weken: 

 Het gaat hierbij om een actief oppervlakkig ulcus zonder vaatlijden en zonder tekenen van infectie.  

  

Verwijzing naar voetenteam, zorgprofiel – 

 Actieve Charcot 

 Actief ulcus zonder genezing binnen twee weken 

 Actief ulcus met PAV of tekenen van infectie of  complicaties 

 

Vanaf zorgprofiel 2 wordt de patiënt naar de podotherapeut gestuurd voor het maken van een behandelplan. Deze stuurt de patiënt naar een 

gecontracteerde pedicure voor instrumentele behandeling. Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering en komt ten laste van de eigen bijdrage. 

Cosmetische behandeling wordt niet vergoed. 

 

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. 


