
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. 



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.  

 


